
 
Slovenský pohár v horskej cyklistike 2015 
MTB XCO 8. kolo – Ružomberok - Hrabovo 

 
Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky 
 
Organizátor: KNAC Ružomberok v spolupráci so strediskom Ružomberok-Malinô 
Brdo ski&bike  
 
Dátum a miesto: 23.8.2015, Ružomberok – športový areál Hrabovo 
 
Riaditeľ pretekov: Tomáš Gazdarica  0907 839 754 
 
Tajomník pretekov: Miroslav Hulej   
 
Autor trate: Milan Jánošík     
 
Hlavný rozhodca: deleguje Slovenský zväz cyklistiky 
 
Zdravotná služba: Horská záchranná služba Veľká Fatra 
 
Prihlášky: e-mailom na adresu: skzniev@skzniev.sk 
 
Kancelária: 23.8. 2015 v čase od 8:00 hod. do ukončenia pretekov 
v bufete Lavína pri údolnej stanici kabínovej lanovke 
 
Registrácia: od 8:00 hod. do 10:00 hod. pre pretekárov všetkých kategórií 

od 13:00 hod. do 13:30 hod. pre kategórie muži Elite a U23, ženy, 
juniori 

 
Štartovné: podľa rozpisu SZC 
 
6 € - muži Elite, muži Open, Ženy, Veteráni  
4 € - kadeti, juniori (chlapci aj dievčatá)  
2 € - mini, mladší žiaci, starší žiaci (chlapci aj dievčatá) 
 
Štartujú:  
Pretekári narodení do roku 2003 vrátane, môžu pretekať bez licencie SZC 
Kategória Open pre pretekárov,ktorí dovŕšia ku dňu pretekov 18 rokov, môžu 
štartovať bez licencie   
 
Program: 
10:00 ŠTART Technické disciplíny pre kat.mladší žiaci a žiačky, starší žiaci a žiačky, 
kadeti a kadetky                                                                  
10:00 ŠTART XCO kategórií Muži Open, Veteráni A,B, a C 
11:30 ŠTART XCO kategórie Mini 
12:00 ŠTART XCO kategórií mladší žiaci a žiačky 
12:30 ŠTART XCO kategórií kadeti, kadetky, starší žiaci a žiačky 
14:00 ŠTART XCO kategórií Muži Elite a U23, ženy, juniori, juniorky 
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Trať: malý okruh 900 m, stredný okruh 1600 m, veľký okruh 4000 m 
 
Umývanie bicyklov: vysokotlakové čističe (wapky) pri nástupe na kabínovú lanovku 
 
Ceny:  
Ceny sa odovzdávajú podľa súťažného poriadku MTB XCO 2015 
 
Vyhodnotenie: po skončení pretekov 
 
Podmienky a povinnosti účastníkov preteku: 

1.) Preteká sa podľa pravidiel UCI – medzinárodnej cyklistickej únie a pravidiel 
SZC na rok 2015 

2.) Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane prípravy na 
pretek. 

3.) Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté 
účastníkom v súvislosti s pretekom. 

4.) Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na 
hlave a pevne upnutú počas celého preteku. 

5.) Štartovné čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú 
sa upravovať a sú neprenosné na ínú osobu. 

 
 
 
 
 
Tomáš Gazdarica        Miroslav Hulej 
riaditeľ pretekov        tajomník pretekov 


