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Telovýchovna jednota Biela Stopa organizuje bicyklové preteky

„BIKE & ROLL” - Horský cyklomaratón na 25 a 50 km
(ROLL - termín pretekov zadáva BÚ SLA)

Pre deti sme pripravili "Horský cyklokros"
- štart o 10,45 hod. po kategoriach od najmenších, štartovné zdarma
- trať bude vytýčená na ploche štadióna a in-line dráhe, ktorá preverí
zručnosti pri zdolávaní prekážok
- slalom
- skok vo vreci
- disk hod
- preskok cez prekážku
- prejazd laty
- ceny víťazi kategórií dostanú medaily a vecné ceny, všetci prihlásení dostanú perník a diplom
- kategórie sú bez rozdielu pohlavia
- odrážadlo
bez obmedzenia veku
- bike predškolský
rovina 250 m
- bike žiačikovia
1.-2. ročník 1 koliečko
- bike žiaci dolný stupeň 3.-5. ročník 2 koliečka
- bike žiaci horný stupeň 7.-9. ročník 3 koliečka

Pre pretekárov hlavných pretekov
- tombola o hodnotné ceny, prvá cena bicykel v hodnote 600 €
- preteky sú súčasťou seriálu pretekov Stopathlon organizovaných
TJ Biela stopa Kremnica. Súčasťou tohto seriálu sú preteky:
Biela stopa 2019 - preteky v behu na lyžiach,
18. 5. 2019 - Bike&Roll - jarné preteky na horských bicykloch
7. 9. 2019 - Run&Walk - jesenné preteky v horskom behu
viac info bielastopa.sk/stopathlon/

Názov podujatia : Bike and roll 2019
Organizátor:
TJ Biela stopa Kremnica, o.z.

Spoluorganizátor:
Horská služba Kremnické vrchy,
Kultúrne a informačné centrum Kremnica,
Firma VOX

Dátum konania: 18. 5. 2019 (sobota)
Miesto konania pretekov:
- Skalka pri Kremnici, štadión Rudolfa Čillíka, horské cesty a zvážnice Kremnických vrchov
- GPS 48° 44' 22,22“, 18° 59' 26,96“
Prihlášky:
- on-line na stránke http://bikeandroll.sk/prihlaska.php do piatku 17. 5. 2019 do 14,00 hod.,
- e-mailom na info@bielastopa.eu platné až po spätnom potvrdení
- osobne v kancelárii pretekov v deň pretekov od 8,00 do 9,30 hod
- po odoslaní prihlášky vám prídu informácie k platbe číslo účtu: SK6309000000000074343743
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare RRMMDD
- za prihláseného ste považovaný po zaplatení štartovného a odovzdaní podpísanej prihlášky
- u pretekárov mladších ako 18 rokov požadujeme písomný súhlas zákonného zástupcu.
Prezentácia a výdaj štartovných čísiel:
- v deň pretekov od 8:00 do 9:40 hod. v kancelárii pretekov - hala Relax centra na Skalke
Štart:
- 10,00 hod. - hromadný štart na 50 km trať
- 10,30 hod. - hromadný štart na 25 km trať
- 10,45 hod. - štart detí
Štartovné:

úhrada v termíne:
do 12. 05. 2019
od 13. 05. 2019
v deň pretekov
zľava pri účasti na pretekoch BS 2019

výška štartovného
12,00 €
15,00 €
18,00 €
2,00 €

V cene štartovného je: občerstvenie na trati; v cieli jedlo + nápoj.
Platba prevodom na účet alebo v hotovosti počas prezentácie.
Dĺžka tratí podľa kategorií :
kategórie
vekový rozpis
dĺžka trate (km)
MJ ZJ
juniori od 15 do 19 rokov
25, 50
M1 Z1
dospeli do 20 do 39 rokov
25, 50
M2 Z2
masters od 40 do 49 rokov
25, 50
M3 Z3
veteráni nad 50 rokov
25, 50
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zlúčiť kategórie, ak v kategórii bude menej ako päť pretekárov.
Trať:
- štart a cieľ pretekov je na štadióne R. Čillíka.
- preteká sa na tratiach lyžiarskej Bielej stopy v Kremnických vrchoch:
- - 25 km - južný okruh
- - 50 km - južný okruh a potom severný okruh
schválená trať bude zverejnená v stredu poobede na stránke bielastopa.sk a nakreslená na mape pred
pretekmi
- trať bude vyznačená žltými tabuľami s čiernymi šípkami, vápnom na zemi, páskami
- občerstvovačka po 10 km na trati a priebežná na Skalke a cieľová

- usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť trať pretekov v záujme bezpečnosti pretekárov.
Počas pretekov:
- pri odstúpení z pretekov je pretekár povinný ohlásiť odstúpenie a odovzdať štartovné číslo pri najbližšej
kontrole, alebo v cieli pretekov. Odstúpenie z pretekov signalizuje pretekár aj zložením ochrannej prilby,
- stop limit 50 km trati je o 12,15 hod. pri prejazde do druhého kola na Skalke. Po tomto čaše pretekár
nebude môcť pokračovať do druhého kola, ale je možné ho klasifikovať na 25 km trati po dohode s
rozhodcom,
- pretekári sú povinní dodržiavať pokyny regulovčíkov,
- ochranná cyklistická prilba je povinná,
- protesty prijíma hlavný rozhodca len písomne s vkladom 20 € do 15 min. po zverejnení výsledkov.
Vyhlásenie víťazov:
Po ukončení pretekov. Prví traja v každej kategórií dostanú diplomy a medaily, prví traja v absolútnom
poradí na každej trati dostanú vecné ceny.
Po vyhlásení výsledkov budú všetci pretekári zaradení do zlosovania o vecné ceny.
- vecné ceny vylosovaným pretekárom, ktorí nie sú prítomní losovania prepadajú v prospech ďalšieho
vylosovaného pretekára
- prvá cena je bicykel, viď obrázok na konci propozícií
Zmeny :
prípadné zmeny týchto propozícií budú zverejnené na webovej stránke www.bikeandroll.sk

ČASOVÝ HARMONOGRAM (sobota)
08,30 – 10,30
10,00 hod.
10,30 hod.
10,45 hod.
14,00 hod.

prezentácia pretekárov a výdaj štartovných čísiel na kratšie trate
štart na 50 km
štart na 25 km
štart detský
vyhlásenie výsledkov a losovanie tomboly pre zúčastnených pretekárov

TECHNICKÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ si vyhradzuje právo v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, alebo z inej vážnej
príčiny na zmenu štartu, cieľa trate, resp. odvolanie pretekov. Po odvolaní pretekov bude čiastka
štartovného vrátená pretekárom po odpočítaní nákladov.
Doprava a parkovanie:
Doprava individuálna s možnosťou parkovania na verejných parkoviskách na Skalke alebo pravidelnou
linka SAD z Kremnice na Skalku (Kremnica-Suchá hora), s odchodom 9,10 hod.
Stravovanie:
Usporiadateľ zabezpečuje obed pre pretekárov po pretekoch v horskom hoteli Minciar a občerstvenie
počas pretekov a v cieli. Ostatní záujemcovia si majú možnosť zakúpiť stravu v stravovacích zariadeniach
na Skalke -Minciar, Limba, Guldiner. V prípade záujmu väčších skupín doporučujeme vopred si objednať.
Možnosti ubytovania:
Usporiadateľ nezabezpečuje nocľah pre pretekárov a sprievod. Na ploche štadióna je možnosť kempovania
(stany, karavany). Ostatne ubytovacie možnosti sú - Horský hotel Minciar, penzión Guldiner a Jarka alebo
ubytovacie kapacity v meste Kremnica a obci Krahule.
Poistenie:
Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si individuálne úrazové
(zdravotné) poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace
s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania.
Zdravotné zabezpečenie:
Horská služba Kremnické vrchy.

Pretekári, rozhodcovia, organizátori a diváci sa zúčastňujú týchto pretekov na vlastné riziko.

ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ :
Telovýchovná jednota BIELA STOPA Kremnica – občianske združenie
adresa: ul. P. Križku 391/6, 967 01 Kremnica
IČO: 35656824
DIČ: 2020541743
číslo účtu Slovenská sporiteľňa: SK6309000000000074343743 BIC code: GIBASKBX
mobil SK:
+421 911 602 218
e-mail: info@bielastopa.eu
web: www.bikeandroll.sk

Organizačný výbor:
Predseda OV: Hana Zlatošová
Riaditeľ pretekov: Dalibor Schmidt
Veliteľ tratí: Dušan Privalinec
Sekretár pretekov: Slavomír Hrúza
Veliteľ časomiery a spracovania dát : Ladislav Karrach
IT a prezentácia: Marek Sabo a Katarína Hrúzová
Zdravotné zabezpečenie: Horská služba Kremnické vrchy

Sekretár pretekov

Dňa : 15. 4. 2019

Podpis : . . . . . . . . . .

Prvá cena losovaná v tombole všetkých štartových čísel pretekov Bike and roll 2019
*** horský bicykel Rock machine v hodnote 650 € ***
Bicykel je možné zameniť za iný tovar v predajni CykloSante v Kremnici.

