Cyklistika pre všetkých

CK Cyklošport Kežmarok usporiada 12 . kolo VRL , memoriál Waltera
Rennera.
V SPOLUPRÁCI S MESTOM KEŽMAROM A OBCOU RAKÚSY
ČASOVKU DO VRCHU A VYHODNOTENIE SEZÓNY VRL 2022
Dátum a miesto : 25.09.2022 Rakúsy
Riaditeľ pretekov : : Jozef Potok +421 905 218 712, jozefpotokarex@gmail.com
Zdravotná služba : Zdravotník záchranného systému
Hlavný rozhodca : Stano Klimeš , Ján Kawasch
Štartujú kategórie :
Ženy A , B, Kadeti Elite ,Muži A Muži B Muži C, Muži D . Muži E , Hand bikery ženy ,
muži
Príspevok VRL : 12-,€. Pretekár s vlastním čipom 10,-€
Kadeti 10 €, s vlastným čipom 8,-€ Tento príspevok platí aj pre kategóriu E

Prihlásenie iba online Na mieste 20 € !!!!
Pretekári , ktorí absolvovali preteky v seriáli VRL dostanú pozvánku na preteky mailom cez
server www.pretekaj.sk. V prípade prvého štartu je potrebné sa zaregistrovať na stránke
www.pretekaj.sk alebo v deň štartu. V tomto prípade je štartovné 20,-€.
Upozornenie!!!
Počet štartujúcich je obmedzený na 110 pretekárov a po prekročení počtu 110 pretekárov
nebude možné na mieste prihlásenie preteky budú uzavreté.
MTB : Kadet
2007 - 2005
Muži A 2004 – 1983
Muži B 1982 - 1963
Muži C 1962 a starší
Ženy A 2007 - 1983
Ženy B 1982 a staršie
E-Bike Muži
Ženy

15 - 17 rokov
18 - 39 rokov
40 - 59 rokov
60 rokov
15 - 39 rokov
40 rokov

Príspevok pre MTB : 12, €, kadeti 8 € v hotovosti pri prezentácii

Kancelária pretekov : 25.09.2022 od 08,30 hod do 10,00 hod. Rakúsy futbalové
ihrisko.

Štart prvého pretekára :

11 hod

Trať
Dĺžka trate :

Rakúsy - Kežmarské žľaby
6.8 km prevýšenie 280 m

:

Technické ustanovenia:

-

-

-

V kategórií MTB môžu štartovať pretekári s MTB a trekingovými bicyklami
s hrúbkou plášťa minimálne 40 mm pod mieru 40 mm budú pretekári zaradený do
kat. cestné bicykle.
Cyklokrosové a bicykle typu gravel budú priradené k cestným bicyklom.

Je zakázané jazdiť v závese a vedľa seba . Obehovanie je možné s 2
metrovým odstupom .Pretekár ktorý je dobehnutý musí nechať
minimálny odstup 20 metrov . Je zakázaný doprovod a pomoc pri
pretekaní /podávanie vody a pod./
V prípade nedodržania tohto pravidla
organizátor má právo
pretekára
diskvalifikovať.
V cene štartovného každý pretekár dostane , obed a občerstvenie .
Prvý traja pretekári budú odmenený medailami a vecnými cenami.
Prvý pretekár s najrýchlejším časom v kategórií do 50 rokov a nad 50 rokov
a najrýchlejšia žena, dostane dres VRL.
Po vyhlásení výsledkov bude hodnotná tombola.
V predošlých rokoch boli najvyššie ceny plazmový televízor a pračka od firmy
Whirpool.
Každý účastník je povinný vrátiť čip pri odjazde do cieľa.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:
▪
▪
▪
▪
▪

Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel VRL a SZC a tohto rozpisu
Je zakázané podávať občerstvenie medzi pretekármi počas pretekov,
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 porušení pravidiel cyklistiky bude uložená časová penalizácia.

Generálny sponzor ligy:

Hlavní sponzori ligy:

Hlavní partner ligy:

Sponzori ligy:

Riaditeľ pretekov
Jozef Potok

