TERMOCOLOR
GPG
Cyklistika pre všetkých

MERIDA ROAD CUP 2017,
Východoslovenská road liga 2017
CK Rimavská Sobota, obec Teplý Vrch
usporiadajú cyklistické preteky:
I.ročník Termocolor Grand Prix Gemer
ČASOVKA JEDNOTLIVCOV
Všeobecné ustanovenia
Dátum a miesto :
Manažér pretekov:
Riaditeľ pretekov :
Čestný riaditeľ :
Zdravotná služba :
Hlavný rozhodca :

03.06.2017 Rekreačné zariadenie Ormet Teplý Vrch
Mgr. Ondrej Bakša
Jozef Juhaniak
Janka Janšová , starostka obce Teplý Vrch
NsP Rimavská Sobota
výsledkový servis zabezpečí organizátor
Technické ustanovenia

Prihlášky :
online na www.ckrs.sk do 02.06.2017
Kancelária pretekov :
Rekreačné zariadenie Ormet Teplý Vrch
Prezentácia :
03.06.2017 Rekreačné zariadenie Ormet od 10:00 hod do 12:30 hod.
Účasť na pretekoch: dobrý zdrav. stav a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár svojim
podpisom do št. listiny.
Trať pretekov : Štart – Na ceste III . tr. č. 2753 pri vchode do rekreačného zariadenia ORMET –
Veľký Blh – Semsúrov – Tomášovce a späť
Dĺžka trate : 20 km
Profil trate: rovinatý , výškové prevýšenie 27m
Štartujú : Registrovaní pretekári Muži B, Ženy ELITE, Masters A, B, C, D, E, F a Ženy A, B s
Celoročným štartovým číslom MERIDA ROAD CUP 2017 Kadeti, Juniori .
Kategórie VRL K 15-17, A 18-29, B 30-39, C 40-49, D 50-59, E 60 a viac, F-ženy

Štartovné : Kadeti, Juniori 2,-€, v ostatných kategóriách 5,-€, VRL Kadet 2,-€, A-F 7,-€
Podmienka účasti : Masters, Muži A,B,C,D,E,F + Ženy A,B, Muži B, Ženy ELITE s licenciou SZC +
celoročné štartové číslo MRC 2017 – 20,- €, resp. jednorázové štartové číslo MRC 2017
- 5,-€. Možnosť zakúpenia štartových čísiel MRC v Kancelárii pretekov, v deň pretekov.
Pretekári Hobby po zaregistrovaní sa v kancelárii sa 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.
Juniori a kadeti – licencia SZC a štartové číslo pridelené v Slovenskom pohári SZC.
Ak si pretekár štartové číslo neprinesie z rôznych dôvodov , organizátor mu poskytne
náhradné štartové číslo.
Pretekári sa súčasne môžu štartovať aj v SP MRC, aj vo VRL.
V pretekoch bude použitá elektrická časomiera, každý pretekár štartuje s čipom, ktorý sa
zálohuje 5,- €, záloha po odovzdaní čipu bude vrátená.
Kategórie a čas štartu :
Štart prvého pretekára 13,00 hod. Startuje sa v intervale 1 minúta v poradí A,Muži B,
Masters A+ Juniori, B, Ženy Elite, C, + Kadeti, Ženy A,B, D, E, F
Ceny :

Ceny pre prvých troch v kategóriách :
SP MRC masters, ženy, Muži B, Ženy ELITE, Juniori, Kadeti,
VRL medaily a dresy
Klub s najväčším počtom získaných bodov v časovke a v pretekoch
jednotlivcov získava PUTOVNÝ GEMERSKÝ POHÁR . Do vlastníctva
ho získa klub , ktorý získa najväčší počet bodov tri roky po sebe bez
prerušenia

Občerstvenie : zabezpečí organizátor
Ubytovanie : rekreačné zariadenie Drienok : mobil : 0917/332 479 , p. Fabová
rekreačné zariadenie Ormet - e-mail : ormet@centrum.sk
mobil : 0905874243 p.Oštrom
info: www.ormet.sk
Záverečné ustanovenia
● preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel SZC a tohto rozpisu
● pretekári štartujú v celo plastových 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

V Rimavskej Sobote : 25.04.2017

Jozef Juhaniak
riaditeľ pretekov

Ing.D.Krkoška
ŠTK CPV

Mgr. Ondrej BAKŠA
manažér pretekov

