
                                                                                                                                                             

 
 
                                    

                                   MERIDA ROAD CUP 2016 
 
 

 
 

Cyklistický klub Velodróm Prešov usporiada: 
2.kolo cykl. pretekov Merida Road Cup 2016 a  

1.kolo Východoslovenskej cyklistickej ligy (VRL) 
Časovka jednotlivcov   

           
 

                                               Všeobecné ustanovenia 
 
Dátum a miesto :          07.05.2016 (sobota)  
Riaditeľ pretekov :        Ing. Juraj Kollár, 0903 880665   
Tajomník pretekov :      Mgr. Eva Bačová, 0908 983140  
Zdravotná služba :        NsP Prešov 
Rozhodcovský zbor :   Deleguje SZC 
 
 
 

                                               Technické ustanovenia 
 
Prihlášky : Na adresu  klimeost@mail.t-com.sk    do  06.05.2016,  
 
Kancelária pretekov :   Bistro Zabíjaná, Prešov - Cemjata 
  
Prezentácia :  VRL, Masters A,B,C,D,E,F,Ž, J,K a Muži B  od 09:30 – 11:00 hod.  
Prezentácia bude v kancelárii pretekov, t.j. Bistro Zabíjaná, Prešov - Cemjata. Každý pretekár 
svojím podpisom potvrdí, že štartuje na vlastné nebezpečie. Preteká sa za čiastočne uzavretej 
premávky.  
 
Štart prvého pretekára je  o 12:00 hod. 
 
    Trať pretekov : Štart:          Prešov – Cemjata 
                               Obrátka:    Žipov 
                               Cieľ:           Prešov – Cemjata 

     Dĺžka pretekov pre všetky kategórie 17 km 
 
Štartujú :  
Štartujú :  
Pretekári s platnou licenciou pre r. 2016 a zakúpeným štartovným číslom pre r. 2016  a 
VRL ! (hoby) Podmienkou štartu Juniorov a Kadetov je registrácia u organizátora 
príslušného kola SP Masters a zaplatenie štartovného. Títo pretekári používajú v 
pretekoch Masters štartovné čísla, ktoré majú pridelené pre kategóriu Kadetov resp. 
Juniorov. Kadeti a Juniori nezískavajú body do SP Masters. 
 
 
Príspevok :   Masters 5.- €, VRL 5,- €,  Kadeti 1,- €, Juniori 3,- € Masters + VRL 7 € 
Dobrovoľné štartovné 6 EUR. ( Výťažok z navýšeného štartovného venujeme na kúpu   
dráhového bicykla pre začínajúcich cyklistov) 



 
       
 
Ceny :      Podľa Finančných  náležitostí SZC 
 
Vyhodnotenie– Po skončení pretekov v mieste štartu a cieľa Prešov – Cemjata 
v priestoroch  bistra Zabíjaná 
 
 

                                                     Záverečné ustanovenia   
 
●  preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel SZC, súťažného poriadku na rok 2016  
     a tohto rozpisu. Preteká sa za čiastočne uzavretej premávky.  

 Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a usporiadateľ neručí za škody 
pretekármi spôsobené alebo im vzniknuté. 

●  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. 
●  usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností. 
Pretekári VRL / hoby/ sa svojím podpisom stávajú, iba počas pretekov, členmi SZC a sú 
automaticky poistení v prípade trvalých následkov spôsobených úrazom a v pre prípad škody 
tretím osobám.  
 Ak sa trať VRL a Masters  zhoduje, môže pretekár bodovať v oboch súťažiach. 
Ubytovanie : Hotel Lineas Prešov, Budovateľská 3586/14, Prešov (www.lineas.sk),  
                       SSOŠ Mladosť Prešov,Pod Kalváriou 36, Prešov (www. skolamladost.sk) 
 
V Prešove : 29. 03.2016                                                                        Schválené :  
 
          Ing. Juraj Kollár  v.r.                                                          Ing. Dušan Krkoška  v.r. 
              riaditeľ  pretekov                                                                           ŠTK SZC    

 
 
     Hlavný sponzor  :   Hlavný sponzor  :       

         
 

 
Partneri SP Merida Road Cup 2016 : 
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
www.financnecentrum.sk 
                                                                                 www. merida.sk                        www. cyklistika.szc                         
 
 



 
           

                                                               
 
 
 
                                                                                    


