PROPOZÍCIE
Medzinárodné cyklistické etapové preteky mládeže Regiónom Nitrianskeho kraja
9. ročník

Olympic Hopes Competition - Preteky olympijských nádejí
Preteky sú zaradené do Slovenského pohára mládeže 2015
1. Základné ustanovenia
Usporiadateľ:
Cyklo Klub Dynamax Nitra (ďalej CK Dynamax Nitra) v spolupráci
s mestom Nitra a Vráble, obcou Podhorany.
Miesto pretekov:
Dátum pretekov:

Nitra, Podhorany, Vráble
20. – 21.6.2015

Predseda organizač.
výboru:
Riaditeľ pretekov:
Rozhodca:
Zdravot. služba:

Ing. Vladimír Došek – predseda CK Dynamax Nitra
Ing. Miroslav Martinec
určí komisia rozhodcov SZC
MUDr. Plamen Kabaivanov, RZZS

1. etapa, Nitra - preteky jednotlivcov s hromadným štartom do vrchu
Memoriál Ing. Jána Vanča
Miesto pretekov:
Nitra
Dátum pretekov:
20.6.2015 (sobota)
Kancelária pretekov: Nitra, Zimný štadión Nitra aréna, Jesenského ul.
Hodina štartu:

9:30 h. – verejné cyklistické preteky - OPEN (15 roční a starší)
10:00 h. – 1. etapa pretekov Regiónom Nitrianskeho kraja (RNK),
Štart kategórií v poradí– ml. žiaci, st. žiaci, kadeti, juniori.
Hromadný štart kategórií je osobitne za sebou (po 25min).

Prezentácia:

V kancelárii pretekov
19.6.2014 (piatok), 18:00 h. – 19:00 h. etapové preteky RNK
20.6.2014 (sobota) 8:00 h. – 9:30 h. etapové preteky RNK
8:45 h. – 9:15 h. OPEN –Verejné cykl. preteky (15 roční a starší )
Organizátor si vyhradzuje právo určenia počtu štartujúcich vo
verejných pretekoch OPEN podľa dátumu prihlásenia.

Štartujú:

ml. žiaci , st. žiaci, kadeti, juniori - všetci 5 km
OPEN - Verejné preteky - 5 km (muži, ženy).

Štartovné:

Preteky RNK (za všetky etapy): ml. a st. žiaci - 3,00 eur,
kadeti a juniori - 5,00 eur
OPEN - Verejné cyklistické preteky - 3,00 eur.

Trať pretekov:

Štart:Parkovisko na Sihoti, Parkové nábr., Napervilská, Dobšinského,
Cieľ Liečebný ústav pod Zoborom, Kláštorská ul. (prevýšenie 157m).
Pretekári po pretekoch pôjdu späť individuálne po Chmelovej doline.

Ceny:

Mládež - etapa – medaile, ceny od sponzorov, žltý dres v kategórii.
OPEN - Verejné preteky - prví traja v absolútnom poradí, medaile.

Vyhodnotenie
etapy pretekov :

V priestoroch štartu, do 30 min. po ukončení etapy pretekov.

2. etapa, Podhorany - časovka jednotlivcov
Cena obce Podhorany
Usporiadateľ:

Obecný úrad Podhorany v spolupráci s CK Dynamax Nitra.

Miesto pretekov:
Dátum pretekov:
Hodina štartu:

Podhorany
20.6.2015 (sobota)
15:30 h. – 2. etapa pretekov RNK ( štart prvej kategórie – ml.žiaci )
Po štarte kategórie juniorov cca. 18:45 h. – preteky hostí – OPEN
Organizátor si vyhradzuje právo určenia počtu štartujúcich v
pretekoch hostí – OPEN.

Kancelária pretekov: Podhorany, kultúrny dom
Prezentácia:
20.6.2015 v kancelárii pretekov
14:45 h. – 15:00 h. OPEN – preteky hostí - 18 roční a starší.
Štartujú:

ml. žiaci
5 km,
st. žiaci
9 km
kadeti
13 km,
juniori
19 km
OPEN - preteky - 19 km
Pretekári štartujú v minútových intervaloch.

Štartovné:

Mládežnícke kategórie RNK – ( úhrada už pri štarte prvej etapy)
OPEN - Verejné preteky - 3,00 EUR.

Trať:

Štart Podhorany, smer D. Lefantovce, obrátka pred D. Lefantovce,
smer Nitra - Drážovce (ml. žiaci -odbočka cieľ Podhorany),
obrátka pred obcou Drážovce (miesta obrátok podľa kategórií) – späť
smer Podhorany, cieľ Podhorany.

Ceny:

Mládež - etapa – medaile, ceny od sponzorov, žltý dres v kategórii.
OPEN - Verejné preteky - prví traja v absolútnom poradí, medaile.

Vyhodnotenie

etapy pretekov :

V priestoroch štart a cieľa, resp. kultúrny dom ( nepriaznivé počasie )
do 30min. po ukončení pretekov OPEN.

3. etapa (záverečná), Vráble - kritérium
Cena mesta Vráble
Usporiadateľ:
Miesto pretekov:
Dátum pretekov:
Hodina štartu:

Mesto Vráble v spolupráci s CK Dynamax Nitra
Vráble
21.6.2015 (nedeľa)
9:00 h. verejné preteky – deti - žiaci základných škôl
9:30 h. – 3. etapa pretekov RNK (štart prvej kategórie – ml. žiaci )
Kancelária pretekov: Vráble, Mestský úrad - vestibul
Prezentácia:
21.6.2015 v kancelárii pretekov
8:00 h. - 8:45 h. verejné preteky - deti - žiaci základných škôl.
Štartujú:

neregistrovaní - Verejné cyklistické preteky:
1.-5. ročník ZŠ(6 - 10 roční), 6.-9. ročník ZŠ (11-14 roční),hladká jazda
3. etapa pretekov RNK: - ml. žiaci, hladká jazda
- st. žiaci, kadeti, juniori - bodovacia jazda .
ml. žiaci 6 okruhov, hladká jazda
st. žiaci 12 okruhov, bodovacia jazda
kadeti
18 okruhov, bodovacia jazda
juniori 24 okruhov, bodovacia jazda

Bodovanie:

Bodovacia jazda, boduje sa:
každý prejazd 2 a 1 bod, každý tretí okruh 5, 3, 2, 1 bodmi,
posledný okruh dvojnásobne 10, 6, 4, 2 body.

Štartovné:

Mládežnícke kategórie RNK – ( úhrada už pri štarte prvej etapy)
Verejné preteky - bez úhrady

Trať:
Uzatvorený okruh: Štart, cieľ: Hlavná ul.- kruhový objazd - Levická
cesta - 1. mája – Námestie kapt. Nálepku - Hlavná ul. (dĺžka okruhu 1,4 km).
Cyklisti budú jazdiť v smere hodinových ručičiek na uzatvorenom okruhu pre dopravu.
Ceny:

Mládež - etapa – medaile, ceny od sponzorov.
Mládež – celkové hodnotenie - Finančné ceny podľa súťažného
poriadku SZC, žltý, zelený (2.miesto) a biely dres(najmladší) v kategórii.
OPEN - Verejné preteky - prví traja v absolútnom poradí. – medaile,
ceny od sponzorov

Vyhodnotenie etapy
a etapových pretekov: Pred budovou MsÚ Vráble, 30min. po ukončení pretekov juniorov.
Body za umiestnenie sa prideľujú do Slovenského pohára mládeže v cestnej cyklistike,
ako za etapové preteky podľa umiestnenia v celkovom hodnotení etapových pretekov.

V každej etape pretekári získavajú body za umiestnenie, ktoré sa sčítavajú do celkového
hodnotenia. Body sa prideľujú nasledovne:
1. etapa - cesta: 20, 17, 14, 12, 11, 10, 9, ......3, 2, 1, 1, .....1.
2. etapa - časovka: 20, 17, 14, 12, 11, 10, 9, ......3, 2, 1, 1, .....1.
3. etapa - kritérium: 15, 13, 11, 9, 8, 7, ......3, 2, 1, 1, .....1.
Víťazom etapových pretekov sa stane pretekár, ktorého súčet bodov za etapy bude
najvyšší. V prípade rovnosti bodov u viacerých pretekárov rozhodne o umiestnení väčší
počet lepších umiestnení v jednotlivých etapách, potom lepšie umiestnenie v časovke.
2. Technické ustanovenia
Prihlášky :

Etapové preteky RNK do 15.6. 2015 písomne na adresu :
Došek Vladimír, Lehárova 8, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
alebo e-mail: cknitra@post.sk, vladimir.dosek@centrum.sk
Verejné preteky - pri 1. etape do 15.6.2015 (len výnimočne v deň
pretekov)
- pri 2. etape do 15.6.2015, Organizátor si vyhradzuje
právo určenia počtu a výber štartujúcich verejných
pretekoch - Podhorany podľa dátumu prihlásenia.
- pri 3. etape , do 18.6.2015, v deň pretekov
v kancelárii pretekov.
Informácie: Vladimír Došek ( mob: 0903 508 448 )

Úhrada:

Pretekári a ich sprievod štartujú na vlastné náklady alebo náklady klubu,
(oddielu).

Ubytovanie:

Usporiadateľ zabezpečuje pre štartujúce zahraničné družstva krajín V4.
Usporiadateľ pre ostatných účastníkov nezabezpečuje.
Možnosť: Miremax, doporučuje sa rezervácia v predstihu: 0918 216 129.

Strava:

Organizátor zabezpečí podanie stravy (cestovina) v Podhoranoch
medzi 1. a 2. etapou bezplatne. Objednanie pri zaslaní prihlášky v
termíne pre štartujúcich a vedúceho výpravy .

3. Záverečné ustanovenia
Preteká sa podľa pravidiel cestnej cyklistiky, súťažného poriadku SZC a týchto propozícií.
Pretekári , tréneri, rozhodcovia, funkcionári a diváci sa pretekov zúčastňujú na vlastnú
zodpovednosť, musia dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a
usporiadateľov.
Usporiadateľ neručí a nezodpovedá za škody vzniknuté alebo spôsobené pretekármi a ich
sprievodom, trénermi, rozhodcami, funkcionármi a divákmi.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií v prípade nepredvídaných udalostí.

Rozpis propozícií bol schválený ŠTK SZC dňa 19.4. 2015.
Došek Vladimír v. r.
predseda organizačného výboru
a Cyklo Klubu Dynamax Nitra

Pavol Gálik v. r.
ŠTK-CC SZC

Dátum pretekov:
Miesto pretekov:

Regiónom Nitrianskeho kraja

Olympic Hopes Competition - Preteky olympijských nádejí
1. etapa - Nitra, preteky jednotlivcov do vrchu
Memoriál Ing. Jána Vanča

20.6.2015 (sobota)
Nitra

Časový harmonogram pretekov : 9,30 – 12,00 hod.
10,00 h. štart 1.etapy Regiónom Nitrianskeho kraja.

Trať pretekov :
CIEĽ

ŠTART

Štart : Parkovisko na Sihoti, Parkové nábr., kruhový objazd Mostná, kruhový objazd
Napervilská, kruhový objazd pod Zoborom, Dobšinského, Dolnozoborská,
Kláštorská.
Cieľ: Liečebný ústav pod Zoborom, Kláštorská ul.

Dátum pretekov:
Miesto pretekov:

Regiónom Nitrianskeho kraja

Olympic Hopes Competition - Preteky olympijských nádejí

20.6.2015 (sobota)
Podhorany

Časový harmonogram pretekov : 15,30-19,30 hod.
15,30 h. štart 2. etapy Regiónom Nitrianskeho kraja

2. etapa - Podhorany Časovka jednotlivcov
Cena obce Podhorany
Trať pretekov :
Štart: Podhorany, - križovatka - smer D. Lefantovce- obrátka pred obcou D.
Lefantovce – smer Nitra – (Žiaci -odbočka cieľ Podhorany) – smer Nitra, Drážovce –
obrátka pred obcou Drážovce (miesta obrátok podľa kategórií) – späť smer
Podhorany- odbočka do Podhorany – Cieľ: Podhorany.

Obrátka: SŽ ,K, J ,
Open

Obrátka: MŽ

ŠTART / CIEĽ

Obrátka: K

Obrátka: J, Open

MŽ - ml. žiaci
SŽ - st. žiaci
K - Kadeti
J - Juniori , Open

Regiónom Nitrianskeho kraja

Olympic Hopes Competition - Preteky olympijských nádejí
3. etapa - Vráble, kritérium
Cena mesta Vráble

ŠTART / CIEĽ

Dátum pretekov:
Miesto pretekov:

21.6.2015 (nedeľa)
Vráble

Časový harmonogram pretekov : 9,00 – 13,00 hod.
9,30 h. štart 3.etapy Regiónom Nitrianskeho kraja.

Trať pretekov :
Štart : Hlavná ul. , Levická ul. , 1.Mája ,
Nám. Kpt. Nálepku , Hlavná ul.
Cieľ: Hlavná ul.

