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ZVLÁŠTNE USTANOVENIA SEP 

MLÁDEŽE A MSR 

Organizátor: Cyklotrial klub Hlohovec, 920 56 Dvorníky 403 

 

Miesto súťaže: Hlohovec, areál Mestského športového klubu ( vedľa zimného štadiónu) 

 

Dátum konania: 12.október 2003, neděle 
 

Organizačný výbor: 

 

riaditeľ Drímaj Anton 

zástupca riaditeľa Segeš Miroslav 

predseda org. výboru Palkovič Marián 

športový komisár Šidlík Ján 

technický komisár Babušek Andrej 

stavba trate Drímaj Anton, Segeš Miroslav 

časomerač Palkovičová Zuzana 

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE 

Ubytovanie: hotel Šport, 033/ 7000613, 7000677 

 

Stravovanie: bufet v mieste súťaže 

 

Prihlášky: do 9.októbra 2003 na adresu Drímaj Anton, 920 56 Dvorníky 403, 

 

tel.č.:0907/635 123, 033/7442 508, a.drimaj@pobox.sk 

TECHNICKÉ USTANOVENIA 

Účasť: slovenskí jazdci s platnou národnou alebo medzinárodnou licenciou 

zahraniční jazdci s platnou medzinárodnou licenciou 

 

Trať: kategórie Poussin,Benjamin,Minime,Femine a Hobby 8 sekcií 2 kolá 

kategórie Junior, Senior, MTB, Elite 8 sekcií 2 kolá 

 

Čas na súťaž: kategórie Poussin,Minime,Femine a Hobby 120 min. 

kategórie Junior, Senior, MTB, Elite 120 min. 

štartuje hromadne, čas na sekciu 2,5 min. 

absolvovanie sekcií v ľubovoľnom poradí 

jazdí sa podľa pravidiel UCI 

 

Štartovné čisla: pretekár je povinný mať štartovné číslo na bicykli vo farbách podľa 

prisluchajúcej kategórie. 

 

Súťažné bicykle: musia zodpovedať športovým poriadkom cyklotrialu a MTB Trialu. 
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Náhrady: usporiadateľ nevyberá od súťažiacich vklad a ani nevypláca žiadne finančné 

náležitosti. 

 

Odmeny a ceny: prví traja pretekári v každej kategórii budú odmenení víťaznými pohármi a 

vecnými cenami. 

 

Protesty: podáva pretekár písomne do rúk riaditeľa súťaže do 30 minút po dojazde 

posledného pretekára. 

 

Protest sa podáva len na jeden predmet sporu. Vklad na podanie protestu je 500 Sk. 

 

Zdravotné zabezpečenie: NsP Hlohovec, sanitka a lekár. 

 

Časový harmonogram: 9:30 - 10:00 technické a licenčné preberanie pre Hobby, 

Poussin,Benjamin, Minime, Femine 

 

10:05 - 10:10 rozprava 

10:15 hromadný štart pre Hobby, Poussin, Benjamin, Minime, Femine 

12:15 - 12:45 technické a licenčné preberanie pre Junior, Senior, MTB, Elite 

12:50 - 12:55 rozprava 

13:00 hromadný štart pre Junior, Senior, MTB, Elite 

15:15 predpokladaný čas vyhlásenia výsledkov súťaže 

 

Poistenie pretekára: každý pretekár je povinný mať uzavreté vlastné úrazové poistenie. 

 

Bez platného úrazového poistenia nebude pretekárovi povolený štart na súťaži. 

 

Poistenie súťaže: usporiadateľ zabezpečí poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím 

osobám počas tvania súťaže. 

 

Zvláštne upozornenie: usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny zvláštnych ustanovení z 

naliehavých dôvodov 

 

pri plnom zachovaní platných pravidiel a ustanovení pre cyklotrial. 

 


