Východroadliga o.z .

7.kolo Východ road ligy Bardejov
PRETEKY JEDNOTLIVCOV
Všeobecné ustanovenia
Dátum a miesto : 26.6.2022 Bardejov
Riaditeľ pretekov : Mgr. Martin Jesenský, 0949 885 499,
martin.jesensky@azet.sk
Tajomník pretekov : Peter Beňa
Zdravotná služba : NsP Bardejov
Hlavný rozhodca : deleguje VRL
Štartujú : Ženy A (2004 – 1980), B(1979 a starší) , Muži: Elite VRL,
Muži A,B,C,D,E, Kadeti
Pretekári VRL po zaregistrovaní sa v kancelárii 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.
Technické ustanovenia :
Prihlášky : iba online na stránke www.vychodroadligy, link
www.pretekaj.sk alebo mailom, na mieste podľa počtu pretekárov čipov.
Kancelária pretekov : 26.6.2022 od 07,30:00 hod do 09,00 hod.
Mestský futbalový štadión Partizán Bardejov
Porada sprievodných vozidiel o 09,05 hod, v priestoroch prezentácie

Príspevok : 12,00 € pre vlastníkov čipu, ostatní 15,00 €, kadeti 8,00€
pre vlastníka čipu a ostatní 10,00 € - platba v hotovosti pri prezentácii
Príspevok neprihláseného pretekára on line 20,00€

Trať pretekov spoločná pre všetky kategúrie: Štart 10:00 hodSlávnostný štart: Futbalový štadión Partizána Bardejov, presun na miesto
ostrého letmého štartu po uliciach: Štefánikova, Dlhý rad, Jiráskova,
Kpt. Nálepku, ostrý štart- mestský cintorín, Bardejovská Zábava,
Hertník, Fričkovce, Osikov, Vaniškovce obec, Raslavice, Osikov
,Friškovce, Hertník, Bartošovce, Janovce, Kobyly, Kľušov,
Hertník,Bartošovce, Janovce, , Kobyly, Kľušov Bardejovská Zábava,
Poštárka, Lukavica, Rešov.
Dĺžka trate : 78 km, prevýšenie: 1100 m
Ceny : Medaily pre prvých troch v každej vekovej kategórii
Dresy pre najrýchlejšieho pretekára do 49 rokov a nad 50 rokov. Dres
pre najrýchlejšiu ženu.
STACIONÁRNY BUFET: Mestský futbalový štadión po odovzdaní čipu.
BUFET Z VOZIDIEL: Podľa pravidiel cyklistiky SZC a VRL
VYHODNOTENIE PRETEKOV: Mestský futbalový štadión
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 je možná podľa pravidiel SZC.
● Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade
nepredvídaných okolností.
.
Mgr. Martin Jesenský________________________
Riaditeľ pretekov

