
6.kolo SLOVENSKÉHO POHÁRA v cyklokrose

Usporiadateľ : Slovenský zväz cyklistiky

Organizátor:  CYKLO SPIŠ

Dátum a miesto:  24.10.2015 Levoča, námestie Majstra Pavla

Riaditeľ pretekov:  Martin Hradiský

Sekretár pretekov: Jaroslav Švestka

Autor trate: organizačný výbor

Rozhodca: deleguje KR SZC

Prihlášky:  pri registrácii v mestskom úrade v deň štartu

Štartovné: podľa súťažného poriadku 2015/2016
                   5 € - muži Elite a muži B, U-23, juniori, masters A a B, ženy,juniorky
                   2 € - kadeti, kadetky, starší a mladší žiaci, žiačky
                   0 € - nábor

Ceny: finančné ceny podľa súťažného poriadku 2015/2016

mladší žiaci: prvé 3 miesta vecné ceny+ medaily
mladšie žiačky: prvé 3 miesta vecné ceny+ medaily
starší žiaci: prvé 3 miesta vecné ceny+ medaily
staršie žiačky: prvé 3 miesta vecné ceny+ medaily
kadeti: prvé 3 miesta vecné ceny+ medaily
kadetky: prvé 3 miesta vecné ceny+ medaily
juniori: prvé 3 miesta vecné ceny+ medaily



juniorky: prvé 3 miesta vecné ceny+ medaily
ženy: prvé 3 miesta vecné ceny+ medaily
muži U-23: prvé 3 miesta vecné ceny+ medaily
muži Elite A+B: prvé 3 miesta vecné ceny+ medaily
masters A: prvé 3 miesta vecné ceny+ medaily
masters B: prvé 3 miesta vecné ceny+ medaily

Kancelária pretekov:  24.10.2015, 9:00 – 11:00 hod. MESTSKÝ ÚRAD LEVOČA

Podmienka účasti: každý pretekár predloží platnú licenciu svojej národnej federácie na rok 2015 

Trať:  20% asfalt, 25% šotolina, 30% tráva, 25% kocky (dĺžka okruhu cca. 3000m)

Program: 

Štart a cieľ :  námestie Majstra Pavla Levoča
                       nábor, štart o 11:00
                       starší žiaci, mladší žiaci, žiačky, kadetky štart o 12:00 - 20 min., min. 2 okruhy
                       kadeti, ženy, juniorky, masters B štart o 12:30 - 30 min.
                       juniori, masters A, muži Elite, U-23 štart o 13:15 - 50 min.

Sprchy:   Gymnázium sv. Františka  Assiského v Levoči

Zdravotné zabezpečenie:   Nemocnica Levoča ( AGEL SK a.s.)

Predpis: Preteká sa podľa pravidiel UCI, pravidiel SZC a tohto rozpisu. V prípade porušenia pravidiel 
budú uplatnené sankcie SZC.
 
Iné :  Parkovanie: vyhradené parkovisko v centre mesta a Kláštorská ulica

                Ing.Marek Varhaňovský                                                                      Martin Hradiský
                     ŠTK CX – SZC                                                                                riaditeľ pretekov   
                                                                                                                                             0907 166 706         

Miesto pre logá sponzorov podujatia :


