Organizátor:

CK Bardejov v spolupráci s VRL o.z.

Názov preteku: 7. kolo VRL - Okolo Bardejova, preteky jednotlivcov

Všeobecné ustanovenia

Dátum a miesto : 1.7. 2018 Bardejov
Riaditeľ pretekov : Mgr. Martin Jesenský , 0949 885 499 , martin.jesensky@azet.sk
Tajomník pretekov : Peter Beňa , 0949 815 775
Zdravotná služba : sprievodné vozidlo s lekárom Nsp Bardejov , sprievodné vozidlo s príslušníkom
hasič.a záchranného zboru
Hlavný rozhodca : deleguje VRL
Štartujú :
Ženy, Elite VRL (2000-1989), Muži A (1988 – 1979),B (1978 – 1969),C (1968 – 1959),D
(1959 a starší),
Kadeti (2003 – 2001)
Podmienka štartu: Pretekári VRL sa po zaregistrovaní v kancelárii pretekov stávajú držiteľmi Národnej
licencie a tým aj členmi SZC na dobu trvania pretekov. Národná licencia sa v kancelárii nevydáva, vydá sa v
prípade poistnej udalosti na sekretariáte SZC.
Pretekári s celoročným prideleným štartovným číslom VRL na rok 2018

Technické ustanovenia
Kancelária pretekov : V mieste štartu - Futbalový štadión Partizána Bardejov
Prezentácia: 1.7.2018, 8:00 - 9:30
Porada vodičov sprievodných vozidiel: v mieste prezentácie 1.7.2018 o 9:30
Príspevok: 8 Eúr
Ceny: Medaily v každej kategórii
Podrobný popis trate: Dĺžka trate 73 km ,prevýšenie 1207 m . Slávnostný štart- Futbalový štadión
Partizána Bardejov ,presun na miesto ostrého letmého štartu po uliciach Štefánikova , Dlhý Rad ,
ostrý štart mestský cintorín ,1. okruh Kĺušovská Zábava , Kľušov , Kobyly ,Janovce , Raslavice ,
Vaniškovce , Fričkovce , Hertník , Kľušovská Zábava ,2 .okruh Kĺušovská Zábava , Kľušov , Kobyly
Janovce , Raslavice , Vaniškovce , Fričkovce , Hertník , Kľušovská Zábava ,Bardejov - kruhový objazd
Ul . kpt.Nálepku ,nadjazd na Juhozápadný obchvat Bardejova , Mihaľov

BUFET Z VOZIDIEL:

Podľa pravidiel VRL

VYHODNOTENIE PRETEKOV: Areál futbalového štadióna Partizána Bardejov

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:
●
preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel VRL a SZC a tohto rozpisu
● Pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v protismere, budú diskvalifikovaní !!
● 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.
• Pri porušení pravidiel cyklistiky bude uložená časová penalizácia.
• Neprihlásené a neoznačené sprievodné vozidlá nebudú pripustené do konvoja. Technická pomoc
a občerstvovanie z týchto vozidiel nie je možná.
● Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností.

V : .Bardejove Dátum: 29.5.2018
Martin Jesenský
riaditeľ pretekov
Generálny partneri VRL

Sponzor pretekov:

