
7.kolo SLOVENSKÉHO POHÁRA v cyklokrose

Usporiadateľ : Slovenský zväz cyklistiky

Organizátor:  KNAC Ružomberok v spolupráci so snow&bike, s.r.o., prevádzkovateľ strediska Malinô 
Brdo ski&bike

Dátum a miesto:  6.11.2016, Ružomberok-Hrabovo-Malinô Brdo

Riaditeľ pretekov:  Tomáš Gazdarica, 0907 839 754

Sekretár pretekov: Miroslav Hulej, 0908 750 844

Autor trate: Milan Janošík, 0905 304 815

Rozhodca: deleguje KR SZC

Prihlášky:  e-mailom na adresu: skipark@skipark.sk

Štartovné: podľa pravidiel SZC pre cyklokros v sezóne 2016/2017
                   5 € - muži Elite a muži B (hobby), U-23, juniori, masters A a B, ženy,juniorky, 

       2 € - kadeti, kadetky, starší a mladší žiaci, žiačky
       0 € - nábor

                   
Ceny: podľa pravidiel SZC pre cyklokros v sezóne 2016/2017

Kancelária pretekov:  6.11.2016 v čase od 9:00 hod. do ukončenia pretekov v chate Dária na Maline 
Brde, vydávanie štartových čísiel od 9:00 do 11:30 hod.

Podmienka účasti: každý pretekár predloží platnú licenciu svojej národnej federácie na rok 2016.
         Prilba, dobrý technický stav bicykla.  

Trať: 10 % asfaltový povrch, 10 % spevnený povrch, 80 % trávnatý povrch

Program: nábor pre deti (bez licencie) o 9:45, 1x skrátený okruh 
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Hobby štart o 10:15 – 25 min., min. 3 okruhy
                  starší žiaci, mladší žiaci, žiačky, kadetky štart o 12:00 - 20 min., min. 2 okruhy
                  kadeti, ženy, juniorky, masters B štart o 12:40 - 30 min.
                  juniori, masters A, muži Elite, U-23 štart o 13:30 - 50 min.

Umývarky a sprchy: v priestoroch štartu a cieľa  

Zdravotné zabezpečenie:   Horská záchranná služba Veľká Fatra

Predpis: Preteká sa podľa pravidiel UCI, pravidiel SZC a tohto rozpisu. V prípade porušenia pravidiel 
budú uplatnené sankcie SZC.
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a náklady vysielajúceho klubu. Usporiadateľ neručí za 
pretekármi alebo ich sprievodom vzniknuté škody a vyhradzuje právo zmeny tohto rozpisu alebo 
zrušenia pretekov v prípade neočakávanej udalosti
 
Tréning: v deň pretekov v čase od 11:00 do 11:50 hod.

Depo: zdvojené depo

Upozornenie: Preteky sa konajú priamo v lyž.stredisku, kde vedie z Ružomberka-Hrabova 5km dlhá 
prístupová cesta, povolenie na vjazd autom je zabezpečené organizátorom

                Ing.Marek Varhaňovský                                                               Tomáš Gazdarica
                     ŠTK CX – SZC                                                                         riaditeľ pretekov


