
3.kolo SLOVENSKÉHO POHÁRA v cyklokrose

Usporiadateľ :     Slovenský zväz cyklistiky

Organizátor: CK BIKING Raková

Dátum a miesto: 15.10.2016, Raková - Areál zdravia

Riaditeľ pretekov: JUDr. Jozef Korduliak

Sekretár pretekov: Mgr. Bc. Peter Chnúrik

Autor trate: organizačný výbor

Rozhodca: deleguje KR SZC

Prihlášky: zasielať na e-mail:   cxrakova@gmail.com

Štartovné: podľa pravidiel cyklokrosu SZC pre sezónu 2016/2017 
5 € - muži Elite a muži B, U-23, juniori, masters A a B, ženy,juniorky 
2 € - kadeti, kadetky, starší a mladší žiaci, žiačky
3 € - hobby
0 € - nábor

Ceny:  podľa pravidiel cyklokrosu SZC pre sezónu 2016/2017

Kancelária pretekov: 15.10.2016  od 9,30 hod. do 11,30 hod. - prezentácia 3. kolo SP,

Nábor – detské preteky a HOBBY od 9,00 do 9,30 hod. 

v priestoroch MOLITAS spol. s.r.o. Raková,  počas pretekov a po ich ukončení v chate areál 

zdravia Raková.

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

Trať: spevnený a trávnatý povrch

Tréning na trati: v deň pretekov od 11:00 do 11:50 hod.



Program: nábor pre deti (bez licencie!) o 9:45 hod. 1 skrátený okruh 
Hobby o 10:15 hod. 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.

Sprchy: v budove MOLITAS spol. s.r.o. Raková

Zdravotné zabezpečenie: RZP KNsP Čadca

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 pretekárom vzniknuté a nimi spôsobené škody a vyhradzuje si právo 
zmeny rozpisu alebo zrušenia pretekov v prípade neočakávanej udalosti.

Iné : Parkovanie vozidiel bude v areáli MOLITAS spol. s.r.o.
GPS súradnice štartu pretekov: 49°26´47.62“S, 18°44´34.11“V
Kontakt: Facebook: CX Raková 
             www.biking.sk
              Mgr. Bc.Peter Chnúrik – peter.chnurik@seznam.cz, 0908 614 386
              JUDr. Jozef Korduliak – 0949 298 230  alebo  0905 832 877

Ing.Marek Varhaňovský JUDr. Jozef Korduliak
ŠTK CX – SZC riaditeľ pretekov

http://www.biking.sk/

