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Štatút sútaže: MAX BIKER 2012, Majstrovstvá Slovenska v biketriale
Organizátor: 3AL BIKETRIAL CLUB POPRAD, Nešporová 2544/29 058 01, Poprad
web: www.bikeshow.sk
Miesto konania súťaže: Shoping centrum MAX Poprad 4587/1 058 01, Poprad Slovakia
GPS súradnice: S 49.0496 V 19,20.291491
Dátum konania: 13.8.2011 (sobota)
Organizačný výbor: riaditeľ súťaže: Lukáš Roth
stavba trate: Lukáš Roth, Štefan Pčola
časomerač: Peter Schmidt
Časový plán:

KVALIFIKÁCIA
Registrácia: 9:30 – 10:45

Štart: 11:00
FINÁLE:

Štart: 17:00 (všetky kategórie, 8 postupujúcich z každej kategórie)
Vyhlásenie výsledkov: pol hodiny po dojazde posledného jazdca

Prihlášky: Do

28.6.2012

na adresu: info@bikeshow.sk

Štarovné: 10 €
Kategórie:
(každý jazdec si volí zaradenie do kategórie sám na základe vlastného uváženia)

HOBBY

SENIOR
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ELITE

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
Ubytovanie:
www.hotelsobota.sk

www.hotelsatel.sk

www.ubytujsa.sk

Stravovanie: Bufety a reštauračné zariadenia v mieste preteku
TECHNICKÉ USTANOVENIA
Účasť: slovenský jazdci s platnou národnou alebo medzinárodnou licenciou, zahraničný
jazdci s medzinárodnou licenciou
Čas na absolvovanie súťaže: Kvalifikácia 230 min, Finále: 180 min.
štartuje sa hromadne, absolvovanie sekcií v ľubovoľnom poradí, jazdí sa podľa pravidiel
„U.C.I.“
Súťažné bicykle: musia zodpovedať športovým poriadkom cyklotrialu
Náhrady: usporiadateľ nevypláca žiadne finančné náležitosti
Odmeny a ceny: prví traja pretekári v každej kategórii budú odmenení vecnými cenami,
Protesty: podáva pretekár písomne do rúk riaditeľa súťaže do 30 min. po dojazde posledného
pretekára. Protest sa podáva len na jeden predmet sporu. Vklad na podanie protestu je 500,-Sk
/ 16.6€. (konverzný kurz: 30,1260)
Zdravotné zabezpečenie: lekár, zdravotná služba
Poistenie pretekára: Doporučujeme u slovenských jazdcov mat pri sebe kartu poistenca
a zahraničným jazdcom doporučujeme mať pri sebe európsku kartu poistenca alebo komerčné
pripoistenie.
Info: info@bikeshow.sk

tel: +421 903 670 807 (L. Roth)

Zvláštne upozornenie: Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny zvláštnych ustanovení z
naliehavých dôvodov pri plnom zachovaní platných pravidiel a ustanovení pre cyklotrial.
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Lokalizácia akcie: GPS súradnice: S 49.0496 V 19,20.291491

4

Tešíme sa na Vašu účasť...
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