Organizátor: EURO-DONO n.o., mesto SVIDNÍK

Svidník TOUR
Všeobecné ustanovenia:
Dátum a miesto :
03.07.2022
Riaditeľ pretekov : Martin Ždiňak
Zdravotná služba : Hajduk Michal
Hlavný rozhodca : deleguje VRL
Štartujú :
Ženy A (2003 – 1982) Ženy B (1981 a starší)
kadeti ( 2006 - 2004)
Elite VRL(2004-1993) Muži A (1992-1983)
Muži B (1982-1973) Muži C (1972-1963)
Muži D ( 1962-1958) Muži E ( 1957 a starší)
Čas štartu : 10.00 hod.
predpokladaný čas v cieli : 12.30 hod
Technické ustanovenia

Prihlášky : Iba online do 01.07.2022
ONLINE prihlasovanie : www.vychodroadliga.eu alebo mailom na vychodroadliga@azet.sk
Podmienka štartu s ohľadom na opatrenia COVID-19 :
Podľa aktuálnych opatrení.

Kancelária pretekov : pri kine
Prezentácia : 03.07.2022 od 07.30 – 09.00 hod. na ul. Sov. hrdinov,
Svidník
Porada vodičov sprievodných vozidiel – 09.30. hod
Príspevok online aj na mieste

: 15,- € (s vlastním čipom 10,-€)
: Kadeti 10 € (s vlastním čipom 5,-)
Príspevok neprihlásení online : 20 €
Predpokladaný štart 10,00 hod.
Trasa: Štart a cieľ pri námestí na úrovni sochy arm. Gen. L. Svobodu SK, Hrabovčík,
Rovné, Cernina, Kurimka, Andrejová, Bardejovská nová ves, Beloveža, Hažlín,
Ortuťová, Cernina, Kurimka, Šarišské Čierne, Dubová, Vyšný Orlík, Nižný Orlík,
Svidník.

66,5 km, prevýšenie cca 950 m, prevažne ľavotočivý okruh so špurtérskym dojazdom na širokej
bezpečnej vozovke.

VYHODNOTENIE PRETEKOV: v priestoroch štartu na ul. Festivalovej,
Svidník
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 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.
• Pri poručení 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.
•

Vo Svidníku dňa 23.05.2022
_Ždiňak Martin__________
riaditeľ pretekov

Generálny partner VRL

Sponzori pretekov

