Cyklistika pre všetkých

MERIDA ROAD CUP 2016
4. kolo cyklistických pretekov Masters
v časovke jednotlivcov

Usporiadateľ:
Dátum a miesto:
Riaditeľ pretekov:
Zdravotná služba:
Rozhodcovia:
Technické ustanovenia
Prihlásenie a kancelária:
Prezentácia:
Štartujú:
Štartovné:
Trať a profil trate:

Štart kategórií:
Vyhodnotenie:
Ceny :

Cyklistický klub FALANGE Bratislava a Bratislavský samosprávny kraj
28. mája 2016 (sobota) o 11.00 hod, Čunovo
Ing. Vladimír Polačko, mail vlado.polacko@gmail.com, mobil 0905/324 439
lekárska zdravotná služba nemocnice Antolská
pp. Hrabák, Malinovský, Fiamová.
Pretekári masters sú povinní prihlásiť sa elektronicky najneskôr do štvrtka 26. mája 2016 do 18,00
hod. správcovi časomiery www.kulhavy-kare.eu v časti propozície. Ostatné kategórie osobne
v mieste štartu a cieľa na pravostrannej dunajskej hrádzi za obcou Čuňovo.
V deň pretekov v mieste štartu od 9:30 do 10,15 hod.
Registrovaní pretekári Muži B, Masters A, B, C, D, E, F a Ž s celoročným štartovným číslom
MERIDA ROAD CUP 2016, ďalej kategórie Kadeti, Juniori, a Hoby.
Kadeti 1 €, Juniori 3 €, v ostatných kategóriách 5 €. Ak bude chcieť štartovať pretekár s
jednodňovou licenciou, zaplatí naviac 5 € za štartové číslo a poistenie, ináč bude hodnotený len
v kategórii Hoby.
Časovka jednotlivcov na 12,5 km na uzatvorenej asfaltovej komunikácii vodohospodárov, ktorá
vedie pozdĺž pravostranného priesakového kanála vodného diela Gabčíkovo bez prístupu
motorových vozidiel. Štart a cieľ časovky je za obcou Čunovo, obrátka je pri prvom bufete na
hrádzi. Výškový rozdiel štart/obrátka 3 m. Takmer absolútna rovina.
Prví pretekári odštartujú v kategórii Kadeti, Juniori, Muži B, Masters A,B,C,D,E.F, Ž, a Hoby
v minútových intervaloch od 11:00 hod.
Najneskôr do 15 min. po skončení pretekov.
Podľa organizačnej smernice Masters 2016 budú odmenení prví traja pretekári v poradí.

Záverečné ustanovenia
- preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel SZC a tohto rozpisu,
- pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia aj pretekov na hlave,
- pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom, štartujú dobrovoľne, na vlastnú zodpovednosť
a nebezpečie a súhlas s podmienkami štartu potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny,
- čas sa meria elektronickou časomierou, pretekári použijú vlastné čipy, alebo si ich prenajmú za poplatok 1,5 €,
- pretekári masters, ktorí sa neprihlásia elektronicky budú platiť administratívny poplatok správcovi časomiery,
- usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností,
- upozornenie: nepovolené jazdenie po trati časovky bude potrestané vylúčením z pretekov.
- Oficiálne výsledky budú zverejnené na stránke www.ecyklistika.sk
V Bratislave, 15. februára 2016
Ing. Vladimír Polačko v.r. riaditeľ pretekov

Ing. Dušan Krkoška v.r. za ŠTK SZC

