STEFE časovka do vrchu

29.augusta 2019

10.kolo Východ Road Liga

Všeobecné a technické ustanovenia
o
o
o
o

Usporiadateľ :
Termín :
Miesto :
Organizačný výbor :

CYKLO SPIŠ o.z.
29.8.2019 (štvrtok)
Hostinec Lipa – Uloža
Mária Stanovčová

o
o
o
o
o
o

Zdravotná služba :
Rozhodcovský zbor :
Prihlásenie :
Kancelária pretekov :
Prezentácia :
Porada sprievodných vozidiel:

Falck
deleguje VRL
online, na mieste , Hostinec Lipa – Uloža
Hostinec Lipa – Uloža (terasa)
29.8.2019, 8:30 – 10:30 hod
10,40 hod v priestoroch prezentácie

- riaditeľka pretekov 0902 120 401

o
o

Štartovné :
Číslo účtu :

vopred na účet 8 €, na mieste 10 €
CYKLO SPIŠ, IBAN: SK8011110000001218046006,
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR
Do poznámky : MENO PRIEZVISKO

o

V cene štartovného :

o

štartový balíček, občerstvenie jedlo + nápoj, bufet v cieli,
tombola
Trasa pretekov :
štart prvého pretekára 11:30 hod.– Na ceste prvej triedy č. 18
pred autobusovou zastávkou Spišský Hrhov, po 4km sa odbočí vpravo na cestu tretej triedy
č.3204 do obce Uloža. Za obcou Uloža cca 800 m na vrchole Krúžok bude cieľ pretekov.

o
o

Štart pretekov :
Cieľ pretekov :

autobusová zástavka Spišský Hrhov
Krúžok – vrchol

o Počas pretekov bude použitá elektronická časomiera.
o Každý pretekár štartuje s čipom, tieto čipy budú zbierané v zóne za cieľom a následne
budú vymenené za tombolový a občerstvovací lístok . Tak isto v tejto zóne budú
zbierané štartové čísla pretekárov na horských bicykloch.
o
o

Vyhodnotenie :
Druh bicyklov :

o

Kategórie : VRL (cestné bicykle)

Hostinec Lipa
cestné aj horské bicykle sú povolené

Kadeti ročník 2004-2002
Muži ELITE VRL : ročník 2001-1990
A: ročník 1989-1980
B: ročník 1979-1970
C: ročník 1969-1960
D: ročník 1959-1955
E: ročník 1954 a menej
Ženy A: ročník 2004 – 1980
B: ročník 1979 a staršie
Hand Bike
MTB bike (horské bicykle)
Kadeti ročník 2004-2002
Muži: ročník 2001-1990
A: ročník 1989-1980
B: ročník 1979-1970
C: ročník 1969 a menej
Ženy A: ročník 2004 – 1980
B: ročník 1979 a staršie
o

Podmienka štartu: VRL – Pretekári VRL po zaregistrovaní sa v kancelárii stávajú držiteľmi
Národnej licencie a tým aj členmi SZC na dobu trvania pretekov. Národná licencia sa v kancelárii
nevydáva, vydá sa v prípade poistnej udalosti na sekretariáte SZC.

o

Dĺžka trasy :

9,12 km

o
o

Prevýšenie :
Mapa

o

Bezpečnosť pretekárov :

o

Ceny :
po dojazde všetkých pretekárov vyhodnotený prvý traja
súťažiaci podľa kategórii, vyhodnocujú sa zvlášť cestné bicykle a zvlášť horské bicykle, najrýchlejší
muž do 49 rokov a nad 50 rokov a najrýchlejšia žena získa pohár CYKLO SPIŠU, dresy pre
najrýchlejšieho pretekára do 49 rokov a 50 a viac rokov

o

Tombola : po vyhlásení výsledkov, hlavná cena týždenné zapožičanie nový PEGEUOT 508
s plnou nádržou a ďalšie ceny od partnerov a sponzorov.

o

494 m

zabezpečuje polícia SK , zdravotná služba

o
o
o

o
o
o
o
o

Body do VRL sú započítavané len pre cestné bicykle.
Účasť na pretekoch: dobrý zdrav. stav a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár
svojim podpisom v prihláške.
Záverečné ustanovenie:
Preteká sa podľa týchto propozícii za plnej cestnej premávky. Počas celého preteku je každý
pretekár povinný mať na hlave cyklistickú prilbu. Usporiadateľ neručí za škody, ktoré spôsobia
pretekári alebo ich doprovod. Každý pretekár svojim podpisom do prihlášky prehlasuje, že
preteká na vlastné nebezpečenstvo a prípadne vzniknuté škody si nebude nárokovať od
usporiadateľov. Pretekári do 18rokov budú mať písomný súhlas svojich zákonných zástupcov, že
súhlasia s účasťou na pretekoch (potvrdenie potrebné doniesť na registráciu).
Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel VRL a SZC a tohto rozpisu
Pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v protismere, budú diskvalifikovaní.
Neprihlásené a neoznačené sprievodné vozidlá nebudú pustené na trať. Technická pomoc a
občerstvovanie z týchto vozidiel nie je možné.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v týchto propozíciách.
Informácie :
www.cyklospis.sk , 0902 120 401
Mária Stanovičová

