PROPOZÍCIE
SLOVENSKÝ POHÁR V CYKLOTRIALE a nominácia na MS a ME
UCI – TRIAL – RUDINA
+ voľný závod bikros

7.6.2014
Usporiadatelia: CYKLOKLUB RUDINA v spolupráci so starostkou obce Rudina Annou
Mičianovou.
Miesto konania: Rudina - vyšný koniec (pri bikrosovej trati), okres: Kysucké Nové Mesto.
Príjazd bude označený oranžovými šípkami trial od smeru zo Žiliny aj Čadce.
Riaditeľ preteku: Hmira Justin ( tel. č. 0908 438 874 )
Info: Hlavatý Radovan ( tel. č. 0907 557 547 )
Technický komisár: Slávik Stanislav
Tajomník: Michal Jendrišák
Traťový komisári: Maršala Martin, Hlavatý Radovan, Jakubčík Peter.
Časomiera + výpočet výsledkov: Erika Hlavatá, Mirka Čepcová, Monika Čepcová,
Beáta Jakubčíková.
CYKLOTRIAL:
Kategórie: Pousin, Benjamin, Minime, Senior, Elite, VB, VZ, VM , Promessa.
+ 2 kategórie bezlicenčných jazdcov pre deti ZŠ Rudina a okolia.
Sekcie: kategórie Pousin, Benjamin, Minime, VB, VZ, VM = 6 sekcií ... 3 kolá
kategórie Senior a Elite = 6 sekcií ... 3 kolá
žiaci ZŠ Rudina a okolia (+Promessa)= 2 sekcie ... 3 kolá
Časový rozpis:
Kat.: Pousin, Benjamin, Minime, VB, VZ, VM  Licenčná + tech. kontrola: 7:30 – 8:45 hod.
Žiaci ZŠ + Promessa
Rozprava s jazdcami: 8:55 hod.
Štart: 9:00 hod.
Čas na pretek: 210 min.
Kat.: Senior a Elite  Licenčná + technická kontrola: 7:30 – 12:45 hod.
Rozprava s jazdcami: 12:55 hod.
Štart: 13:00 hod.
Čas na pretek: 210 min.
BIKROS:
Kategórie: predškoláci; 1.-4. žiaci ZŠ; 5.-9. žiaci ZŠ; hobby
Časový rozpis:

9:00 – 11:00 hod.  voľné rozjazdy
11:00 – 12:00 hod.  kvalifikácia do finále
12:30 – 13:00 hod.  FINÁLE

Ukážky psovodov: 16:30 hod.
Vyhlásenie výsledkov: 30 minút po dojazdení posledného jazdca.
(Predpokladané vyhlásenie výsledkov 16:30 – 17:30 hod.)
Každý štartujúci jazdec dostane guláš zdarma. (+občerstvenie)
Náhrady: Usporiadateľ nevydáva žiadne náhrady. Súťažiaci jazdci sa zúčastňujú preteku na
vlastné riziko! A poriadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody.
Ceny a odmeny: Prví traja jazdci v každej kategórií budú odmenení vecnými cenami.

PROPOZÍCIE
(Pousin, Promessa a žiaci ZŠ, bikros: kategória predškoláci a kategória 1.-4. ZŠ – budú
odmenení všetci)
Protesty: Podáva pretekár písomne do rúk riaditeľa preteku do 30 minút. Po dojazdení
posledného jazdca. Na jeden predmet sporu. Vklad na protest 16,6 €.
Zdravotné zabezpečenie: zdravotník.
Zvláštne upozornenie: Poriadateľ si vyhradzuje právo na zmeny časového harmonogramu
v prípade zlého počasia, nízkej účasti jazdcov, atď.
Účasť v oficiálnych kategóriách môžu štartovať držitelia národnej a medzinárodnej licencie
UCI aj BIU. Zahraniční jazdci musia mať národnú alebo medzinárodnú licenciu a podpísať
čestné prehlásenie. Doporučujem si vybrať európsky preukaz zdravotného poistenca, alebo
poistenia liečebných nákladov pre SR na daný deň.
Prihlášky : Posielajte do 4.6.2014
Prihláška musí obsahovať meno, vek jazdca, kategóriu v ktorej jazdec štartuje
Adresa : Hlavatý Radovan, tel. : 0907 557 547 , www.hlavatyr@zoznam.sk
Stačí tel. alebo SMS. Neprihlásený jazdci – pokuta 5 €.
Štartovné : oficiálne kategórie (cyklotrial): 7 € (elite a senior: 10 €).
Žiaci ZŠ, Promessa, bikros – neplatia.
Bicykle : Súťažné bicykle musia zodpovedať športovým poriadkom a MTB trialu.
Bezlicenčný jazdci môžu mať ľubovoľné bicykle v dobrom stave a fungujúce brzdy a dobre
upevnenú ochrannú prilbu.
Pri závode a tréningoch bikrosu musí mať jazdec prilbu a prítomného jedného
zákonného zástupcu!

