Majstrovstvá Slovenskej republiky v jazde do vrchu pre kategórie
Masters muži,ženy
Merida road cup 2019 pre kategorie muži B,ženy Elite
a verejné preteky

MERIDA ROAD CUP 2019
Usporiadateľ
Termín pretekov

CK Route 66 Brezno
15.6.2019 o 11.00

Miesto konania

Hotel Partizán-Tále

Trasa časovky:

Štart: križovatka Hotel Partizán
Cieľ : Hotel Srdiečko (pri lanovke)
Dĺžka časovky: 7.36km
Prevýšenie: 489m (avg 6.6%)

Riaditeľ pretekov

Miroslav Kováčik
mireckovacik@gmail.com 0903313784

Hlavný rozhodca

Deleguje SZC

Technické ustanovenia

Štartuje sa v minútových intervaloch, štart prvého pretekára o 11.00
na asfaltovej ceste s dobrým povrchom
poradie štartov: kategórie masters G F E, ženy masters A ,B , ženy
Elite,, masters D C B A, muži B a verejné kategórie
Podmienka účasti: Masters / muži, ženy /, Muži B, Ženy ELITE
Licencia SZC pre rok 2019 + štartové číslo MRC 2019, celoročné 20 €,
platí pre celý seriál MERIDA ROAD CUP 2018, možnosť zakúpenia
celoročného čísla je na základe pokynov na stránke SZC, alebo v
kancelárii pretekov, po sezóne ostáva pretekárovi/ke, resp.
jednorázové 5 €, možnosť zakúpenia v kancelárii pretekov, po
pretekoch štartové číslo pretekár/ka vráti.

Kategórie

Muži B, Masters ABCDEFG, Kadeti, Juniori, Ženy Masters AB,ženy Elite

Štartovné

10€ Verejnosť (v cene zľava 5€ na ďalší deň pretekov v Brezne)
5€ masters E F G a ženy elite a masters ženy A,B
10 € A B C D masters,a muži B

Registrácia

Hotel Partizán-Tálska bašta
od 9.00-10.30

Vyhodnotenie a ceny

Prví traja,prve tri v kategoriach masters medaila,diplom
Pprví traja,prvé tri v kategoriach muži B,ženy Elite vecné ceny
Prví traja v kategoriach Juniori,Kadeti, vecné ceny

Záverečné ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky ,pravidiel SZC a tohto
rozpisu. Pretekári štartujú v prilbách pripevnených počas pretekov a

aj počas rozjazďovania na hlave.
Pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným
stavom,štartujú dobrovoľne na vlastnú zodpovednosť a nebezpečie a
súhlasia s podmienkami,ktoré potvrdia podpisom pri prezentácii.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na úpravy tohto rozpisu v prípade
nepredvídateľných okolností. Oficiálne výsledky budú uverejnené
pred vyhlásením výsledkov v priestoroch prezentácie po skončení
pretekov na stránke SZC,
alebo na www.ckroute66.sk

Radi Vás uvidíme aj na pretekoch ktoré sa konajú na druhý deň v Brezne. Viac na
www.ckroute66.sk

Mapa a prevýšenie

Dĺžka 7.36 km, prevýšenie 486m (avg. 6,6%)

