Podroháčska časovka 2018
Všeobecné ustanovenia:
Miesto a dátum:
Riaditeľ pretekov:
Tajomník pretekov:
Zdravotná služba:
Hlavný rozhodca:
Technický delegát:
Časomiera:

Habovka, Zuberec, 8.7.2018
Ján Pilár, 0903 163 499
Peter Leginus, 0905 440 022
Zdravotná služba NsP Trstená
Marián Vasek
Ján Kováľ
Ing. Marcel Pardek

Technické ustanovenia:
Kancelária:
Prezentácia:
Štartujú:
Štartovné:
Trať:

Profil trate:
Kategórie:

Štart kategórií:
Vyhodnotenie:
Protest:
Ceny:
Občerstvenie:

Kultúrny dom, miesto štartu a cieľa.
V deň pretekov v mieste štartu od 11:00 do 12:30 hod.
Registrovaní pretekári s platným štartovným číslom v poradí podľa štartu
kategórií
8 EUR zaplatené do 9.7.2017, 10 EUR v deň pretekov, deti 2 EUR
Štart Kultúrny dom Habovka - smer Zuberec - odbočka na Oravice pred
Milotínom – otočka pri horárni - naspäť do Habovky - odbočka ku Kultúrnemu
domu v Habovke - cieľ Kultúrny dom Habovka (14,7 km). Dĺžka trasy pre deti:
4,3 km (otočka pri Milotíne).
Výškové metre: stúpanie: 158 m, klesanie: 142m.
Maximálne stúpanie: 10%, klesanie: 10%.
A. cestné a časovkárske bicykle
muži: 19 – 29 rokov, 30 – 39 rokov, 40 – 49 rokov, 50 a viac rokov
ženy: 19 – 29 rokov, 30 – 39 rokov, 40 – 49 rokov, 50 a viac rokov
juniori/ky: 15 – 18 rokov
B. horské a trekingové bicykle
muži: 19 a viac rokov
ženy: 19 a viac rokov
juniori/ky: 15 – 18 rokov
C. žiacke preteky: pre 12 – 14 ročných
D. dvojičky: 19 a viac rokov (čas sa meria druhému pretekárovi)
Prví odštartujú pretekári v kategórii C, potom A a B
Najneskôr do 30 min. po skončení všetkých pretekov.
Najneskôr do 15 min. po skončení všetkých pretekov u hlavného rozhodcu
Vecné, prize money pre absolútne najrýchlejší čas
cestoviny, kofola, minerálna a ochutená voda, sladké a slané pečivo

Preteky sa konajú podľa pravidiel cyklistiky SZC, súťažného poriadku na rok 2017 a ustanovení
tohto rozpisu. Pretekári sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo a usporiadateľ neručí za škody
pretekármi spôsobené alebo im vzniknuté. Preteky budú odštartované za plnej premávky,
zabezpečené sprievodnými vozidlami. Všetci účastníci sú povinní dodržiavať pokyny polície a
usporiadateľov.Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto rozpisu v odôvodnených prípadoch.
V Habovke: 02.07.2018
Schválil: Ján Pilár, riaditeľ pretekov

Peter Leginus, tajomník

