PROPOZÍCIE
NÁZOV

SLOVAKIA RING BIKE ATTACK

USPORIADATEĽ

SZC v spolupráci so SLOVAKIA RING AGENCY s.r.o.

DÁTUM A MIESTO

13.4., 17.5., 15.6., 20.7., 24.8.2017 SLOVAKIA RING Orechová Potôň

RIADITEĽ PRETEKU

Ing. Ľuboš Miklovič

TECHNICKÝ RIADITEĽ

Ing. Ján Žilovec

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

FALCK a.s. areál SLOVAKIA RING

HLAVNÝ ROZHODCA

deleguje komisia rozhodcov SZC

ČASOMIERA

VOS-TPK – Dušan Richter

TECHNICKÉ USTANOVENIA
PRIHLÁŠKY A PLATBA NA STRÁNKE - http://registrace.sportsoft.cz/mmain.aspx?m=194&lng=sk
ŠTARTOVNÉ
TERMÍN
PREDPREDAJ
SLOVAKIA RING BIKE ATTACK 13.4.2017 do 6.4.2017
18,00 € od 7.4.2017
SLOVAKIA RING BIKE ATTACK 17.5.2017 do 11.5.2017 18,00 € od 12.5.2017
SLOVAKIA RING BIKE ATTACK 15.6.2017 do 8.6.2017
18,00 € od 9.6.2017
SLOVAKIA RING BIKE ATTACK 20.7.2017 do 13.7.2017 18,00 € od 14.7.2017
SLOVAKIA RING BIKE ATTACK 24.8.2017 do 17.8.2017 18,00 € od 18.8.2017
Cena za 5 pretekov do 12.4.2017
72,00 €
V cene štartovného je zahrnutý jeden nápoj a jedno teplé jedno v reštaurácii Ring.
Bankový účet: IBAN:SK06 8120 0000 1911 2161 7060
TRAŤ PRETEKOV – preteky jednotlivcov na 10 okruhov hladkej jazdy s hromadným
štartom na okruhu SLOVAKIA RING
KANCELÁRIA PRETEKOV - reštaurácia RING
ČASOVÝ ROZPIS


16:30 h začiatok registrácie (otvorenie okruhu)



17:40 h brifing pretekarov



18:00 h štart preteku (všetkých kategórií spoločne)



20:30 h vyhlásenie výsledkov

24,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €

KATEGÓRIE
A - muži U23, muži ELITE + MASTERS A -19-39 rokov (1978-1998)
B - MASTERS B 40 -49 rokov (1968-1977)
C - MASTERS C 50 – 59 rokov (1967-1958)
D - MASTERS D, E, F 60 rokov a viac (1957 a menej)
W – ženy – bez rozdielu veku
J– juniori – do 18 rokov (1999 a viac)

MECHANICKÁ POMOC – v priestore pit line , neutrálne mech. auto, technické zóny
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Preteká sa podľa pravidiel SZC a tohto rozpisu



Preteky sú verejné, nie je nutná licencia SZC alebo UCI



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



Hladká jazda na čas, bez možnosti neutralizácie



Pretekári majú zakázané odhadzovať odpadky na trati, pri porušení bude udelená
sankcia 10,- €



Každý pretekár dáva výslovné povolenie používať obrazové záznamy z podujatia
a šíriť ich prostredníctvom akéhokoľvek typu materiálu



Každý účastník nesie plnú zodpovednosť za svoje vybavenie a za škody, ktoré spôsobí



Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných
okolností



!!! pretekár jazdiaci v protismere bude diskvalifikovaný



Celkovým víťazom pre každú vekovú kategóriu sa stáva pretekár s najmenším súčtom
umiestnení vo všetkych pretekoch. Do celkového hodnotenia budú započítaní len pretekári,
ktorí absolvujú všetkých päť kôl.

Pretekársky okruh layout 4 v celkovej dĺžke 5 922 m

Na trati bude jedna sanitka RLP, ktorá bude v priebehu prvých troch kôl nasledovať pelotón
a potom zaujme pozíciu (stanovište) pri treťom prevýšení (stanovište traťového komisára č.
17) na priloženej mapke označené ako Ambulancia. V pohotovosti bude tiež záchranár
v Medical centri.
KONTAKT
Ing. Ľuboš Miklovič
Mobil: +421 911 133 423
E-mail: miklovic@slovakiaring.sk

V Orechovej Potôni, dňa 05.12.2016

