Propozície: SLOVENSKÉ HRY MLÁDEŽE a SLOVENSKÝ POHÁR ,
Záriečie 26.5.2018 – sobota.
Organizátori: Cyklotrialový klub Záriečie, 020 52 Záriečie 133, http://toptrials.sk//, Obec
Záriečie, ZŠ Záriečie, Trenčiansky samosprávny kraj, Slovenský zväz cyklistiky.
Podujatie finančne podporilo MŠ vedy, výskumu a športu SR.
Preteká sa podľa pravidiel UCI.
Miesto štartu súťaže: areál Základnej školy, 020 52 Záriečie 136.
Organizačný výbor:
riaditeľka súťaže:
Anna Šidlíková, tel. 0903692078
trať:
P. Mudrák, J. Šidlík, P. Ofúkaný, K. Sýkorová, M. Behro
časomiera:
Ľ. Behrová, Z. Sýkorová, I. Mudráková, Ľ. Siekliková
hlavný rozhodca:
Š. Pčola
Prihlášky:
do 21.5.2018: sidlikova.anna©gmail.com.
Štartovné:
5€- pre jazdcov, ktorí sa prihlásia do 21.5. - vrátane.
Neprihlásení jazdci do uvedeného termínu platia štartovné 15€. Jazdci, ktorí odštartujú
v dvoch kategóriach, platia štartovné iba raz. /Napr. dopoludnia v Cadet, popoludní
v Junior/.
Prihláška musí obsahovať: meno, priezvisko, dátum narodenia, kategóriu, klub, štátnu
príslušnosť. Slovenskí jazdci uvedú aj štartovné číslo, ktoré dostali v Lučenci /ak ho budú mať
v Záriečí pripevnené na bicykloch/.
Licencie: Štart možný s licenciou UCI. Zahraniční jazdci podpíšu na licenčnej kontrole aj
Čestné vyhlásenie, že štartujú na vlastné riziko. Za jazdcov do 18 r. ho podpíše zákonný
zástupca na licenčnej kontrole.
Účasť je možná aj s licenciou BIU, aj bez licencie, no jazdec 18 a viac ročný musí podpísať
Čestné vyhlásenie, že štartuje na vlastné nebezpečenstvo. /Za jazdca do 18 rokov ho
podpisuje zákonný zástupca jazdca./
Medailisti budú odmenení športovými trofejami. Každý medailista /okrem Promesa/ si
vyberie oblečenie vyrobené firmami Guide London a Life and Limb so sídlom v Londýne
v hodnote od 25GBP do 45GBP. Všetci jazdci Promesa a Poussin dostanú malú pozornosť.
Jazdci kat. Elite a Elite Women, ak budú v príslušnej kat. min. traja, dostanú finančné
odmeny podľa Technických pravidiel ŠK Trial.
Poistenie: Jazdci by mali mať poistenie škody voči tretím osobám. Zahraniční jazdci
by mali mať aj poistenie liečebných nákladov na deň preteku.
Program súťaže:
7,00 - 08,30 registrácia kat. Promesa, Poussin, Benjamin, Minime, Cadet, Youth Girls
08,45 rozprava
9,00 štart Promesa, Poussin, Benjamin, Minime, Cadet, Youth Girls
14,00 predpokladané vyhlásenie výsledkov dopoludňajších kategórií
12,00 - 12,30
12,45 13,00 16,30 -

licenčná kontrola kat. Elite Women, Junior/Senior, Expert/ Elite 20 +26
rozprava
štart Junior/Senior, Expert/, Elite Women, Elite 20+26
predpokladané vyhlásenie výsledkov

Kategórie:
Promesa
Poussin
Youth Girls
Benjamin
Minime
Cadet
Junior /Senior/Expert/
Elite Women
Elite

5- 8 rokov,
9-10 rokov,
9-11 rokov,
11-12 rokov,
13-14 rokov,
15-16 rokov,
17 rokov a viac,
15 rokov a viac,
16 rokov a viac,

oranžová trať
biela trať
biela trať
modrá trať
zelená trať
čierna trať
červená trať
ružová trať
žltá trať

Ak si vyberie jazdec nižšiu kategóriu ako prislúcha podľa veku, bude štartovať mimo poradia.
Dievčatá, pre ktoré nie je vyhlásená kategória, budú pretekať s chlapcami.
V prípade nízkej účasti pretekárov, môže riaditeľ preteku kategóriu zlúčiť a stanoviť 3 kolá.
V tom prípade si jazdec môže vybrať ľubovoľnú kategóriu. V prípade výberu nižšej vekovej
kategórie bude štartovať mimo poradia.
Absolvovanie sekcií v ľubovoľnom poradí, počet sekcií pre všetky kategórie -5, 2 kolá.
Čas na súťaž pre všetky kategórie je 180 min. + penalizačný čas 30 min. Jazdec, ktorý
nestihne pretek v tomto čase, bude diskvalifikovaný. Čas na súťaž môže byť zmenený na
základe počtu štartujúcich.
Bicykle musia zodpovedať Pravidlám trialu 2018.
Zdravotná služba: vozidlo RZP, záchranár.
Ak jazdec príde v piatok s obytným autom, prosíme, aby to doplnil do prihlášky aj
s dátumami nocí kvôli zabezpečeniu elektriky.
Súťažiaci pretekajú na vlastné riziko, usporiadateľ nenesie zodpovednosť za vzniknuté škody.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny propozícií z naliehavých dôvodov, prípadne nízkej
účasti jazdcov, zlého počasia, atď. - informácie o zmenách budú vyvesené na informačnej
tabuli.
Protest – písomne do 30 minút po dojazde posledného jazdca v príslušnej kategórií,do rúk
riaditeľky preteku, vklad na jeden predmet sporu je 20€.
Občerstvenie – bufet v mieste preteku.

Anna Šidlíková
riaditeľka súťaže

