Slovenský pohár v cestnej cyklistike pre mužov a juniorov – vybrané preteky

Veľká cena BCF
Usporiadateľ

Organizátor
Dátum a miesto
Riaditeľ pretekov
Hospodár pretekov
Rozhodcovia
Kategórie
Prihlášky

Kancelária pretekov
Štart/Cieľ

Ceny

Slovenský Zväz Cyklistiky
z poverenia SZC cyklistický klub Dukla Banská Bystrica v spolupráci s
mestom Banská Bystrica a CK Banská Bystrica v rámci cyklistického dňa
Tour de Volcano Poľana
Nedeľa 1.7.2018 preteky jednotlivcov o 11.00 h. Banská Bystrica
Ján Malachovský, 0905 260 371, jmalachovský@iconet.sk
Martin Fraňo, 0907 813 837, frano@duklacycling.eu
Hl. rozhodca Karol Mlynár, deleguje KR SZC
juniori, muži Elite a U23 a držitelia lic.masters v spoločných pretekoch
Slovenského pohára – Vybrané preteky
http://www.cyklistikaszc.sk/sk/submenu/kalendar-vysledky/prihlasenie/i474
Nedeľa 1.7.2018 - Základná škola Golianova 8, Banská Bystrica
Od 7,30 do 9,00 hod.
O 9,30 hod. porada vedúcich družstiev a pridelenie mechanických vozidiel
podľa pravidiel SZC po predložení licencie voči požiadavke na mechanické
vozidlo.
Mičinská cesta, 974 01 Banská Bystrica
48.731719, 19.159803
V zmysle finančných náležitostí pre VP pre rok 2018
1.miesto: 150,00 EUR
2.miesto: 100,00 EUR
3.miesto: 60,00 EUR
4.miesto: 40,00 EUR
5.miesto: 25,00 EUR
6.-10.miesto: 15,00 EUR
11.-15.miesto: 10,00 EUR
Najlepší junior: 30,00 EUR

Štartovné
Podmienka účasti

Víťaz 1.horskej prémie: 20,00 EUR
Víťaz 2.horskej prémie: 20,00 EUR
Juniori 2€; Muži 5€

Platná licencia svojej národnej federácie na rok 2018
B.Bystrica – Brezno - Lom nad Rimavicou – Hriňová - Skliarovo - Detva
Očová - H.Mičiná - Môlča - Banská Bystrica v dĺžke 131km.
Sú vypísané horské prémie na Tlstom vrchu na 58.km a Raticovom vrchu
na 83.km.

Trať pretekov

Viac informácií aj tu: http://www.tourdevolcano.sk/
Preteky štartujú 10 min. pred štartom cyklomaratónu Tour de Volcano
ako vybrané preteky juniori +muži zarátané do Slovenského pohára v
cestnej cyklistike mužov a juniorov. Je povolený len štart pretekárov s
platnou licenciou SZC a iných federácií v rámci UCI.

Program
Vyhodnotenie
Sprchy
Zdravotné
zabezpečenie /
nemocnice

Časový limit je 10% z času vedúceho pretekára, podľa pravidiel SZC.
Po ukončení pretekov v priestoroch kancelárie pretekov, podľa pravidiel
SZC
V budove kancelárie pretekov

Predpis

Zdravotná služba so sanitkou Červeného kríža B. Bystrica
Preteká sa podľa pravidiel UCI, pravidiel SZC a tohto rozpisu.
V prípade porušenia pravidiel budú uplatnené sankcie SZC.
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a náklady vysielajúceho
klubu.
Usporiadateľ neručí za pretekárom vzniknuté a nimi spôsobené škody a
vyhradzuje si právo zmeny rozpisu alebo zrušenia pretekov v prípade
neočakávanej udalosti.

Prevody

Juniori pri spoločných pretekoch s kategóriou Muži je povolený štart bez
obmedzenia prevodov
Všetci účastníci sú povinní dodržiavať pokyny polície a usporiadateľov.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto rozpisu v odôvodnených
prípadoch.

Iné

Konvojové vysielačky si môžu zapožičať zahraničné kluby/tímy a vydávať sa
budú po preukázaní sa licenciou a zložení zálohy 50€ o 9:30 v kancelárii

pretekov počas porady vedúcich družstiev. Odovzdávať sa budú ihneď po
ukončení pretekov spolu so štartovými číslami v kancelárii pretekov.

Schválil predseda ŠTK CC 15.6.2018.

