
    

 

Spoločné Majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike „Púchov 2012“ 

Časovka jednotlivcov kategórii Elite a U23. 

 

 

Usporiadateľ:   Cyklistický klub VELOKLUB Púchov 

Termín a miesto:   21.6.2012 o 16,30 hod. , Púchov 

Riaditeľ pretekov:  Ladislav VELITS, Nábrežie slobody 1874/5A, 020 01 Púchov 

    Tel.kontakt: +421 905 881 083,  0042142/4634938 

    Email: velo.velits@stonline.sk 

Hlavný rozhodca:  Ing. Milan DVORŠČÍk 

    Tel. kontakt: +421 910 603 140 

    Email: milan.cycling@orangemail.sk 

Prihlášky:   www.cyklistikaszc.sk   galik@cyklistikaszc.sk 

    www.ceskysvazcyklistiky.cz koordinator@ceskysvazcyklistiky.cz 

Prihláška musí obsahovať kompletné údaje pretekára:   priezvisko 

a meno, kód UCI, názov klubu, číslo licencie a kategórie. Uzávierka 

prihlášok  všetkých kategorií je najneskôr do 10.6.2012.   

Prezentácia: 19.6.2012 , Dom kultúry Púchov , od 15hod-20hod, losovanie 

štartovného poradia bude o 20,30 hod po uzavretí prezentácie podľa 

pravidiel SZC . Štartovný interval po 1 minúte.    

Kancelária pretekov:  Dana VELITSOVÁ, Dom kultúry Púchov, Námestie slobody. 

Technická porada:  Technická porada  bude  v deň pretekov v DK Púchov  o 14.30 hod. 

Podmienka účasti:  platná licencia na rok 2012 

Štartovné:   Elite a U23:             10,00 EUR 

Štart a cieľ:   Štart a cieľ časovky  je na Námestí slobody v Púchove 

 



 

 

Trať pretekov:   Púchov –Nimnica- Považská Bystrica-Udiča-Hatné-Udiča-Púchov.                 

.                                                        Dlžka trate je 38,5 km 

Ceny: Víťazi obdržia Majstrovské dresy, prví  traja medaile a diplomy. 

Vyhlásenie bude v mieste štartu a cieľa do 15 min po dojazde 

posledného pretekára. 

 

Predpis: Časovka jednotlivcov sa uskutoční podľa platných pravidiel SZC. Všetci 

účastníci sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo, usporiadateľ neručí 

za vzniknuté škody účastníkom a ani nimi spôsobené. Všetci účastníci 

musia dodržiavať ustanovenie vyhlášky o cestnej premávke                        

č. 8/2009 Z.z.a sú povinní akceptovať pokyny polície SR, usporiadateľov 

a rozhodcov. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nevyhnutných  zmien 

oproti rozpisu pretekov  z nepredvídateľných  okolností. 

 

Zdravotné zabezpečenie: Zdravie Púchov, RZS Púchov. 

 

Doping: Dopingová kontrola bude vykonaná Antidopingovou agentúrou 

Slovenskej republiky  na požiadanie Slovenského zväzu cyklistiky. 

 

Ubytovanie: Usporiadateľ nezabezpečuje ubytovanie,  každý účastník si hradí náklady 

sám. V prípade záujmu o informácie k ubytovanie kontaktujte p.Katarínu 

Miškovskú tel. 0903 226608. 

 

Propozície pretekov boli schválené ŠTK SZC dňa.... 

 

 

 

  Ladislav VELITS      Milan NOVOSAD 

Riaditeľ pretekov       predseda ŠTK SZC 

 


