
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V CYKLOTRIALE 

POPRAD-STRÁŽE, 10.09.2016 
 

PROPOZÍCIE 

 

Organizátor: 3AL BIKETRIAL CLUB POPRAD, Nešporová 2544/29 058 01, Poprad 
Miesto súťaže: Tatravagónka Bike Park, Poprad-Stráže 
GPS súradnice: N 49.05615°, E 20.31571° 
Dátum konania: 10.09.2016 (sobota) 
Organizačný výbor: riaditeľ súťaže: Štefan Pčola 

stavba trate: Lukáš Roth, Štefan Pčola, Janka Kucová 
časomiera: Janka Kucová 

 
 
Časový harmonogram: 10.09.2016 bikepark 
 
Doobedňajšia časť: 
Promesa, Pousin Benjamin, VB, VZ: 
Registrácia: 8:45 – 9:30 
Rozprava 9:45 
Štart: 10:00 
 
Poobedňajšia časť: 
Minime, VM, Senior, Elite: 
Registrácia: 12:00 – 12:30 
Rozprava 12:45 
Štart: 13:00 
Vyhlásenie výsledkov: 16:30 alebo 30 min 
po dojazde posledného jazdca 
 
Ubytovanie:  
Penzión Plesnivec, tel.: 0902 100 301 
www.penzion-plesnivec.sk 
Penzión SOU, 5min. pešo od Bike Parku, 052/7880821, 
www.souvag.sk/main/main1/penzion.html 
Ubytovňa Vagonár, 5min. pešo od Bike Parku, 052/7112193 
www.hostelpopradtatry.sk 20.min pešo od trial parku 
Zoznam ubytovacích zariadení v Poprade: www.ubytujsa.sk 
 
Stravovanie: Bufet v mieste preteku 
 
Prihlášky: do 07.09.2016 na adresu janka@blackmail.sk 
 
Štartovné: 7 € 



 
TECHNICKÉ USTANOVENIA 
 
Účasť: slovenskí jazdci s platnou licenciou, zahraniční jazdci s medzinárodnou a národnou 
licenciou . Možnosť vystavenia jednorázovej licencie za poplatok 3 € neregistrovaným 
jazdcom. Pri jazdcoch do 18 rokov je nutný podpis zákonného zástupcu. 
 
Kategórie: PROMESA, POUSIN, BENJAMIN, MINIME, SENIOR, ELITE 
VOLNÁ BIELA, VOLNÁ ZELENÁ, VOLNÁ MODRÁ 
 
Organizátor si vyhradzuje právo zrušenia/zlúčenia voľných kategórií pri nízkom počte 
jazdcov. Jazdci kategórií poussin, benjamin, minime, senior, elite budú hodnotení 
v majstrovstvách Slovenska, jazdci kategórií promesa, voľná biela, voľná zelená, voľná 
modrá súťažia v slovenskom pohári.  
 
Trať: všetky kategórie 5 sekcií, 3 kolá, 180 min na absolvovanie súťaže 
 
Súťažné bicykle: musia zodpovedať športovým poriadkom cyklotrialu a MTB Trialu 
 
Systém bodovania: podľa pravidiel BIU 
 
Náhrady: usporiadateľ nevypláca žiadne finančné náležitosti 
 
Odmeny a ceny: prví traja pretekári v každej kategórii budú odmenení vecnými cenami 
 
Protesty: podáva pretekár písomne do rúk riaditeľa súťaže do 30 min. po odjazde posledného 
pretekára. Protest sa podáva len na jeden predmet sporu. Vklad na podanie protestu je 16 €. 
 
Zdravotné zabezpečenie: zdravotná služba 
 
Poistenie pretekára: organizátor odporúča mat pri sebe resp. v mieste preteku kartu 
poistenca, zahraniční jazdci by si mali vybaviť európsku kartu poistenca alebo komerčné 
poistenie, pre prípadné ošetrenie alebo úraz. 
 
Info: Janka Kucová, janka@blackmail.sk, 0903 639 447 
 
Zvláštne upozornenie: Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny zvláštnych ustanovení z 
naliehavých dôvodov pri plnom zachovaní platných pravidiel a ustanovení pre cyklotrial. 
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