www.cyklistika2017.sk

Verejné charitatívne preteky bez kategórie.
Preteky sa konajú pod záštitou predsedu vlády SR Doc. JUDr. Roberta Fica,
CSc.
a primátora mesta Žiar nad Hronom Mgr. Petra Antala.
Usporiadateľ:
Cyklistika 2017, Mesto Žiar nad Hronom a MŠK Žiar nad
Hronom

Miesto a termín:
Riaditeľ
pretekov:

Technický
riaditeľ:
Marketing,
média,
sponzoring:
Hlavný
rozhodca:
Prihlášky:

Prezentácia:

Podmienka
účasti:
Štartovné:

Štartovné
čísla/čipy:
Mechanické
vozidlá:
Trať pretekov:

Rôzne:
Ceny:

www.cyklistika2017.sk
https://www.facebook.com/cyklistika2017/
Žiar nad Hronom – ul. SNP, sobota 24. 6. 2017 od 13:30 hod.
Milan Veselý
Štefana Moysesa 46, 96501 Žiar nad Hronom
Mobil: +421 905 800 338
e-mail: riaditel@cyklistika2017.sk
Peter Doležal
Mobil: +421 904 621 193
e-mail: info@cyklistika2017.sk
Martin Baláž
Mobil: +421 918 622 933
e-mail: media@cyklistika2017.sk
Milan Dvorščík
Do 23. 6. 2017
www.cyklistika2017.sk/prihlasovanie
Prihláška musí obsahovať celé meno pretekára, rok
narodenia, mesto/obec, Email.
V Mestskom kultúrnom centre Žiar nad Hronom, SNP 119,
965 01 Žiar nad Hronom, v deň pretekov 24. 6. 2017 od
8:00 do 12:00 hod.
Každý účastník jazdy musí mať cyklistickú prilbu a bicykel
v dobrom technickom stave.
Dobrovoľné priamo na mieste – výnos bude použitý na
charitatívny účel + podľa výšky príspevku účastník bude
zaradený do losovania tomboly
Bez čísel a čipov
Nie sú povolené
Štart – Žiar nad Hronom, ul. SNP 119 v protismere. Smer
Handlová po križovatku Janova Lehota. Na križovatke za
motorestom Dubnik odbočiť doprava na Janovu Lehotu, cez
most pred autobusovou zastávkou pokračovať na Kosorín,
Slaskú, Lutilu. Na Lutilskom kopci smer Žiar nad Hronom,
po ulici SNP v protismere, na obrátku s ulicou A. Dubčeka
po ul. SNP v protismere do priestoru Štart-Cieľ.
Viac na : https://www.cyklistika2017.sk/trate/
Okruh bude pre verejnú dopravu čiastočne uzatvorený.
Prvý v poradí + tombola pre vylosovaných účastníkov.
Vyhlásenie pretekov bude pred Mestským kultúrnym

Štartujú:
Ubytovanie a
stravovanie:
Predpis:

Lekár pretekov:
Zdravotné
zabezpečenie:

Antidopingová
kontrola:

centrom po ukončení pretekov.
10 minút po dojazde posledného cyklistu.
13:30 hod. 28 Km, prevýšenie 386 metrov (1 okruh)
Usporiadateľ nezaisťuje
Preteky sa konajú podľa pravidiel cyklistiky SZC a ČSC.
Všetci účastníci sa pretekov zúčastňujú na vlastné
nebezpečie, usporiadateľ neručí za vzniknuté škody
účastníkom, ani nimi spôsobené. Všetci účastníci musia
dodržiavať ustanovenia zákona č. 49/2014 Z.z. o premávke
na pozemných komunikáciách a sú povinní rešpektovať
pokyny polície, usporiadateľov a rozhodcov. Usporiadateľ
si vyhradzuje právo nutných zmien oproti rozpisu pretekov
z dôvodov nepredvídaných okolností.
MUDr. Roman Rauch, traumatológ
Záchranná zdravotná služba Slovenskej republiky
Partizánska cesta 81, Banská Bystrica – na trati pretekov
Svet zdravia, a.s. – Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom
Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom
Mestské kultúrne centrum Žiar nad Hronom

