PROPOZÍCIE
9. ročník súťaže v horskej cyklistike
(MTB-CROSS-COUNTRY)
Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľ:

Centrum výcviku Lešť

Termín konania:

08.09.2022

Miesto konania:

VP VO Lešť

Riaditeľ súťaže:

Ing. arch. Anton MAŠTALSKÝ

Hlavný rozhodca:

mjr. Ing. Igor LIŠANÍK

Pomocní rozhodcovia:

4 pomocní rozhodcovia

Zdravotné zabezpečenie:

Centrum výcviku Lešť

Technické zabezpečenie:

Centrum výcviku Lešť

Prihlášky:

zaslať do 05.09.2022 na adresu:
Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce
fax: 0960/465 509, 045/556 27 96
tel. č.: 0960/465 311
jana.futakova@mil.sk
Po uvedenom termíne registrácia nebude akceptovaná.
Do prihlášky uviesť kategóriu v ktorej budú jednotlivci súťažiť.

Prezentácia:

08.09.2022 v čase 08:30-09:30 hod. v priestoroch chaty Dolina

Výstroj:

Civilný odev, športová výstroj. Cyklistická prilba - povinná!

Strava:

Individuálne (možnosť využitia bufetov v priestoroch CV Lešť)

Parkovanie:

Služobné motorové vozidlá – pri chate Dolina
Súkromné motorové vozidlá – parkovisko pri Prijímacej
kancelárii alebo pri UB 100

Technické ustanovenia
Súťaž v horskej cyklistike bude vykonaná podľa pravidiel Slovenského zväzu cyklistiky (SZC).
Súťaž bude organizovaná:
a) Kategórie:
Kategória A:
Kategória B:
Kategória C:
Kategória D:

Muži 18 - 29 rokov
Muži 30 - 39 rokov
Muži nad 40 rokov
Ženy bez vekovej hranice

b) Disciplína: MTB CROSS-COUNTRY kategória A a B so spoločným štartom, kategória C
a D s odstupom 5 minút.
c) Trať pretekov: 12 km dlhý okruh vo VP VO Lešť so štartom a cieľom pri chate Dolina. Trať
povedie po lesných cestách a chodníkoch, lúkach a z časti po asfaltovej komunikácii.
Jednotlivé kategórie absolvujú:
Kategória A - 36 km (3 okruhy)
Kategória B - 36 km (3 okruhy)
Kategória C - 24 km (2 okruhy)
Kategória D - 12 km (1 okruh)
d) Technická výbava: Počas preteku je povolené použitie horského aj trekingového bicykla.
Je doporučené, aby mal každý súťažiaci počas preteku so sebou kapsičku
s náradím, rezervnú dušu a hustilku (nie je to však povinné).
Občerstvenie na trati zabezpečí Centrum výcviku Lešť v priestore prejazdu do ďalšieho
okruhu.
Časový program
08.09.2022
-

08:30 – 09:30 hod

Prezentácia

-

09:45 hod.

Otvorenie súťaže v priestoroch chaty Dolina

-

10:00 hod.

Štart kategórie A a B

-

10:05 hod.

Štart kategórie C a D

-

13:00 hod.

Prestávka

-

14:00 hod.

Vyhodnotenie a ukončenie súťaže
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Rôzne
Pripomienky:
Pripomienky a protesty musia byť podané najneskôr 20 min. po zverejnení výsledkov.
Pripomienky a protesty rieši súťažná komisia v zložení:

hlavný rozhodca

pomocní rozhodcovia
Pripomienky a protesty podané po uvedenom limite nebudú akceptované. Poradie
jednotlivcov sa určí podľa umiestnenia v jednotlivých kategóriách.
Pretekár, ktorý bude dostihnutý o jedno kolo, bude z trate stiahnutý pri prejazde cieľom a vo
výsledkovej listine mu bude zapísaný čas aký dosiahol a mínus 1 kolo.
Súťaž bude vykonaná za akýchkoľvek klimatických podmienok. Za prípadné zmeny
v časovom programe súťaže a za včasné oboznámenie účastníkov s nimi zodpovedá
usporiadateľ súťaže.
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