
 
 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA, SLOVENSKÉ HRY MLÁDEŽE 
V DISCIPLÍNE TRIAL 

POPRAD-STRÁŽE, 8.09.2018 
 

PROPOZÍCIE 

Organizátor:  3AL BIKETRIAL CLUB POPRAD v spolupráci so Slovenským zväzom cyklistiky, 

mestom Poprad a Prešovským samosprávnym krajom 

 

Miesto súťaže:  Bike Park  Poprad-Stráže 

 

GPS súradnice:  N 49.05615°, E 20.31571° 

 

Dátum konania:  8.09.2018 (sobota) 

 

Organizačný výbor: riaditeľ súťaže: Štefan Pčola 

stavba trate: Lukáš Roth, Štefan Pčola, Janka Kucová 

časomiera: Janka Kucová 

 

Časový harmonogram:  

 

08:00 Začiatok registrácie, koniec registrácie 15 minút pred štartom príslušnej kategórie 

08:45 Rozprava 

09:00 Štart promesa, benjamin 

11:00 Štart poussin, youth girls, minime, elite women 

13:30 Štart cadet, junior, senior, elite muži 

15:30 Finále elite muži (najlepší štyria) 

16:30 Predpokladané ukončenie súťaže 

17:00 Predpokladané vyhlásenie výsledkov 

 
Kategórie 
 
PROMESA  Oranžové šípky  5 – 8 rokov  
POUSSIN  Biele šípky   9 – 10 rokov  
YOUTH GIRLS  Biele šípky   11 a menej rokov  
BENJAMIN  Modré šípky   11 – 12 rokov 
MINIME  Zelené šípky   13 – 14 rokov  
CADET   Čierne šípky   15 – 16 rokov 
JUNIOR  Červené šípky   16 – 18 rokov  
SENIOR  Červené šípky   19 a viac rokov  
ELITE WOMEN  Ružové šípky   15 a viac rokov  
ELITE   Žlté šípky   16 a viac rokov 
 

Organizátor si vyhradzuje právo zrušenia/zlúčenia kategórií pri nízkom počte jazdcov. Jazdec môže 

štartovať v nižšej kategórii mimo poradia.  



 
 

 

M-SR:  Majstri Slovenska sa vyhlasujú vo všetkých kategóriách okrem kategórie promesa a senior. 

 

Hry mládeže: V seriáli Slovenské hry mládeže súťažia jazdci kategórií promesa, poussin, youth girls, 

benjamin, minime, cadet. 

 

Trať:   Všetky kategórie okrem elite muži: 5 sekcií, 3 kolá, 150 min na absolvovanie súťaže, poradie 

sekcií je ľubovoľné. 

 Elite muži: 5 sekcií, 2 kolá + finále 5 sekcií, 1 kolo. V prípade malého počtu prihlásených 

jazdcov v kategórií elite muži si organizátor vyhradzuje právo zrušiť finále. V tomto prípade 

absolvujú jazdci 5 sekcií v troch kolách. 

 

Stravovanie: Bufet v mieste preteku 

 

Prihlášky: Do 03.09.2018 na adresu janka.kucova@cyklotrial.sk 

Prihláška musí obsahovať meno a priezvisko jazdca, rok narodenia, štátnu/klubovú 

príslušnosť, kategóriu, v prípade, že už bolo pridelené štartovné číslo v Lučenci, Rudine alebo 

Záriečí tak aj štartovné číslo. 

 

Štartovné:  5 €, pri nedodržaní termínu na zaslanie prihlášky 15 €. Jazdci štartujúci vo viacerých 

kategóriách platia štartovné len raz. Jazdci majú v cene štartovného občerstvenie s nápojom. 

 

Účasť:  Pre započítanie bodov do M-SR a seriálu slovenských hier mládeže je nutná licencia SZC. 

Účasť je možná aj bez licencie. 

 

Bodovanie:  Podľa pravidiel UCI 

 

Náhrady:  Usporiadateľ nevypláca žiadne finančné náležitosti 

 

Ceny:   Prví traja pretekári v každej kategórii budú odmenení vecnými cenami, jazdci kategórií 

promesa, poussin, a youth girls sú odmenení všetci. 

 

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 16 €. 

 

Zdravotné zabezpečenie: zdravotná služba 

 

Poistenie pretekára: organizátor odporúča mat pri sebe resp. v mieste preteku kartu 

poistenca, zahraniční jazdci by si mali vybaviť európsku kartu poistenca alebo komerčné 

poistenie, pre prípadné ošetrenie alebo úraz. 

 

Info: Janka Kucová, janka@blackmail.sk, 0903 639 447 

 

Zvláštne upozornenie: Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny zvláštnych ustanovení z 

naliehavých dôvodov pri plnom zachovaní platných pravidiel a ustanovení pre disciplínu trial. 
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