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Propozice Slovensko
Česko-slovenský pohár / Nominácia na majstrovstvá sveta / Majstrovstvá Slovenskej
republiky / Memoriál Ing. Jána Štrbáňa v cyklotriale
23. 5. 2004 - nedeľa, Záriečie
Poriadateľ:
Cyklotrialový klub Záriečie, Slovenská cyklotrialová únia, Základná škola Záriečie
Miesto štartu a cieľa: Základná škola Záriečie (pri Púchove)
Organizačný výbor:
riaditeľ: Ján Šidlík
zástupca: Anna Beňová
hlavný poriadateľ: Vladimír Ježo
výpočtové stredisko: Ing. Jozef Vrba
trať: Anton Javorek , Peter Kalús - elite, master, junior
Milan Janíček, Miroslav Ježo - promesa, poussin, benjamin, minime, začiatočníci
Časomiera: Janka Madalová
Všetky kategórie budú bodované podľa pravidiel B.I.U.
Program:
7.30 - 8.30 licenčná kontrola kategórií promesa, poussin, benjamin, minime, hobby,
začiatočníci
8.45 rozprava
9.00 - 11.40 súťaž kategórií promesa, poussin, benjamin, minime, hobby, začiatočníci
Čas na súťaž:
160 min. Nebude stanovený penalizačný čas. Kto prekročí čas na súťaž, bude
diskvalifikovaný.
Počet sekcií:
6, 2 kolá, čas na absolvovanie sekcie 2 minúty. Štart je spoločný, výber sekcií v ľubovoľnom
poradí. Vyhlásenie výsledkov dopoludňajšieho preteku - po slávnostnom otvorení.
Protest:
do 10 min po skončení súťaže, teda do 11.50 hod. Vklad 600 Sk na jeden predmet sporu.
Súťaž sa riadi národnými pravidlami SCÚ.
Program:
10.00 - 11.00 licenčná kontrola kategórií elite 20´, master 26´, junior 20´, junior 26´
11.45 slávnostné otvorenie - povinná účasť všetkých jazdcov a doprovodov
12.30 - 16.50 súťaž kategórií elite 20´, master 26´, junior 20´, junior 26
17.00 predpokladané vyhlásenie výsledkov
Čas na súťaž:
260 min. Jazdci štartujú spoločne, výber sekcií v ľubovoľnom poradí. Počet sekcií: 10, 2 kolá.
Dĺžka 1 okruhu - 2 km. Čas na sekciu 2,30 min. Súťaž sa riadi národnými pravidlami SCÚ.
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Protest:
do 10 min po dojazde posledného jazdca. Vklad 600 Sk na jeden predmet sporu.
Štart je povolený s medzinárodnou alebo národnou licenciou B.I.U.
Každý jazdec musí predložiť kartu poistenca zdravotnej poisťovne (Všeobecná zdravotná
poisťovňa, Apollo...). Zahraniční jazci, ktorí sú poistení v zdratovnej poisťovni, ktorá nemá
uzatvorenú zmluvu so Slovenskou republikou, musia mať poistenie liečebných náklaov pre
pobyt v zahraničí.
Zdravotné zabezpečenie: sanitka, lekár
Odmeny:
prví traja jazdci v každej kategórii, ak odštartuje minimálne 6 jazdcov v danej kategórii. Cenu
Memoriálu Ing. Jána Štrbáňa - trofej a putovný pohár získa jazdec z kategórie elite a master,
ktorý má najnižší počet trestných bodov.
Prihlášky do 19. 5. 2004:
Mgr. Anna Šidlíková, 020 52 Záriečie 133 Tel, fax: 042 4692 078, 0907 776 887, 0903 778
235 e-mail: scu@stonline.sk
Poistenie:
Organizátor nepoisťuje jazdcov, ani súťaž. Všetci pretekári štartujú na vlastné riziko. V
prípade úrazu poriadateľ neposkytuje žiadne finančné náhrady.
14. Květen 2004 - 21:08

