MERIDA ROAD CUP 2022 15.kolo
Obec Kráľová pri Senci a
Cyklistický klub KRÁĽOVČAN
usporiadajú cyklistické preteky Slovenský pohár MASTERS
v časovke jednotlivcov

Veľká cena Kráľovej pri Senci
10.ročník

Všeobecné ustanovenia
Miesto a dátum:

Kráľová pri Senci, sobota 03.septembra 2022 o 15,00 hod.

Prihlášky členovia SZC :

elektronicky na stránke: www.cyklistikaszc.sk
Termín prihlásenia najneskôr 01.09.2022 do 15,00 hod.

Parkovanie:
Štart:
Cieľ:
Kancelária:
Prezentácia:
Pozornosť od CK
KRÁĽOVČAN :
Štartovné:

Dĺžka trate:

Štart kategórií:

Vyhodnotenie:
Občerstvenie:
Ceny :

športový areál v Kráľovej pri Senci s možnosťou použitia WC.
miesto štartu ulica Hlavná
smerom na koniec obce s pravotočivou zákrutou na ulicu Récka
v deň pretekov od 12:30 do 14:00 hod v priestoroch veľkoskladu
TOMDUS ulica Termálna.
Veľkosklad bude otvorený, aby ste si mohli zakúpiť tovar z Tomdusu.
Prezentácia aj na preteky jednotlivcov 04. septembra 2022.
Prvých odprezentovaných 80 pretekárov v priestoroch prezentácie dostane
cyklistické tašky
15,- EUR Muži B, Masters A, B, C, D, Ženy ELITE, Masters A, B, C
10,- EUR Muži Masters E, F, G.
Úhradu štartovného realizovať bankovým prevodom najneskôr 01.09.2022
na bankový účet IBAN: SK64 1100 0000 0026 1181 2525
VS: štartovné číslo, Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko
Štartovať budú pretekári so zaplateným štartovným.
Štartovné v hotovosti v deň pretekov v kancelárii pretekov za 2-násobok
hodnoty štartovného.
13 km : takmer absolútna rovina
Kráľová pri Senci, Hrubá Borša, /otočka hneď pred tabuľou koniec
okresu Senec - pred obcou Jánovce , späť Hrubá Borša, Kráľová pri Senci.
15:00 hod.
v poradí: muži masters G, F, E, D, C, B, A,
ženy Elite, ženy masters C, B, A, muži B
Najneskôr do 30 min. po skončení pretekov v areáli štadióna.
Guláš od pána starostu
Prví traja v každej kategórii podľa smernice SZC CPV.

Záverečné ustanovenia:
● preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel SZC a tohto rozpisu
● pretekári štartujú v celoplastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov
na hlave
● pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami
štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny.
● usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných
okolností.
● pretekári štartujú dobrovoľne, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečie podpisom
v štartovnej listine. Usporiadateľ neručí za škody pretekárom a ich doprovodu vzniknuté
a nimi spôsobené.
● Pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v protismere, budú diskvalifikovaní !!!
● Výsledkové listiny nájdete na

www.cyklistikaszc.sk;

Schválené : v Kráľovej pri Senci 30. júna 2022

Ing. Ján Hollý v. r.
riaditeľ pretekov

Pavel Havrila v. r.
ŠTK SZC – CPV

