MERIDA ROAD CUP 2016
Cyklistický klub Piešťany a OcU Sokolovce
usporiadajú 8. kolo cyklistických pretekov CPV Masters,
M SR v časovke jednotlivcov a
Memoriál Eduarda Kuľu
Dátum a miesto:
Čestný riaditeľ pretekov:
Riaditeľ pretekov:
Tajomník pretekov:
Zdravotná služba:
Rozhodcovia:

19. júna 2016 (Ne), OcU Sokolovce
ing. Marián Dóczy, starosta obce
Miloš Gežo, M.Bela č.9, Piešťany, 0903 387 377
ing. Peter Rihay, N.Teslu, č.2,Piešťany, 0903 758 034
Rýchla záchranná a dopravná služba TN, pobočka v PN

Nominuje kom. rozhodcov .
Technické ustanovenia

Kancelária:
Prezentácia:
Štartujú:
Štartovné:

OcÚ Sokolovce.
V deň pretekov v mieste štartu od 8:00 do 9:15 hod !
pretekári s licenciou SZC a platným štartovným číslom pre rok 2016
5.- €, v kategóriách, muži B, masters A, B a C, Ž
2,- €, v kategóriách masters D, E a F.

Trať:
Dĺžka trate :

ObÚ Sokolovce – Jalšové – Koplotovce - 1 km za obcou otočka a späť.
20 km.

Štart kategórií o 10:00 hod v poradí: muži B, masters A, B, C, ŽA+ŽB, D, E, F.
Interval štartu 1 min.
Pozn : muži B a Ženy majú v rámci M SR masters iba riadne kolo SP Merida Road Cup
Účasť na pretekoch: dobrý zdrav. stav a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár
svojim podpisom do št. listiny.
Vyhodnotenie a ceny: pred OcÚ Sokolovce . Podľa organizačnej smernice Masters 2016 .
.
Záverečné ustanovenia
● preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel SZC a tohto rozpisu
● pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov na hlave
● pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami
štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny.
● usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu .
● Pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v protismere, budú diskvalifikovaní !!
V Piešťanoch 31.3.2016
M. Gežo v.r.
riaditeľ pretekov

schválil : ing. D. Krkoška
ŠTK CPV

Partneri SP masters 2016 :

www.merida.sk

www.cyklistikaszc.sk

Pitný režim zabezpečuje :

www.coca-cola.sk

Ďakujeme :

www.spapiestany.sk

TOP TREND Piešťany : zastúpenie ENERVIT

www. top-trend.sk

www. hlohovec.sk

