
     PROPOZÍCIE:
7.kolo Východ  Road  Ligy

13.ročník

Cyklistické preteky
časovka do vrchu 

JANTEX  BANSKÉ – MLÁČKY 
Usporiadatelia Športový klub Banské a Obecný úrad Banské

Termín 
29.8.2021 (nedeľa) 
     o 12.00 (muži, ženy, kadet, kadetky)

Miesto Banské (okr. Vranov n/T), štart pred kultúrnym domom
Trať  6,4 km – povrch asfalt 

od kultúrneho domu ulicami obce Banské na vrch Mláčky
(vrchol stúpania smerom na Košice) , prevýšenie 326 m  

Prezentácia v deň pretekov v kultúrnom dome:
9:00 – 11:40 kadet, kadetky, muži, ženy 

Štartovné Štartovné Kadeti 5 eur
muži , ženy, 8 € (prihlásení a zaplatené do 27.8.2021 ), kto 
robí prevod posledný deň je potrebné doniesť potvrdenie 
o úrade !!!! 
zabezpečené občerstvenie pre každého pretekára

Šatne kultúrny dom 
Informácie Michal IVANČO, Banské 324, 094 12 okr. Vranov n/T, 

tel. 057/4490 172 alebo mobil 0905 654 004
http:// www.bancanska10.sk
Registrácia:
https://racetime.sk/

E-mail: INFO:    michalivanco@gmail.com
Poznámky:

Poznámky:

Preteká sa podľa pravidiel cyklistiky a týchto propozícii. 
Štart v intervaloch s odstupom 1 min.
Prilba je povinná !!!                                                          
Pretekári štartujú na vlastné riziko. 
Pretekári musia dodržiavať pravidlá cestnej premávky. 
Preteká sa za plnej cestnej premávky.
Preteká sa za každého počasia.
Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené pretekárom 

počas pretekov. 
Usporiadateľ si vyhradzuje možnosť zmeny propozícií pred 
štartom pretekov.
Je potrebne sa riadiť COVID automat!!!!!!

KATEGÓRIE,  DĹŽKY TRATÍ A ČASOVÝ ROZPIS:
12.00 hod.

Kadeti     2004 – 2006  (15 – 17 rokov)                      6400 m
 VRL Elite (2003-1992) Muži A (1991-1982),         
B (1982-1972)   C (1971-1962)   D (1961-1957)        
E (1956 a viac)
Ženy A (1981 a mladšie) a Ženy B (1980 a staršie)    
HB (Handbikeri), bez rozdielu veku

6400 m 12.00 hod.

C E N Y :
Prví traja v každej kategórii získavajú vecné ceny.
Prví traja v absolútnom poradí muži  bez rozdielu veku získavajú  ceny.
          (za podmienky štartu minimálne 5 pretekárov)
Prvé tri v absolútnom poradí ženy bez rozdielu veku získavajú  ceny.
          (za podmienky štartu minimálne 5 pretekárok)

T R A Ť O V Ý   R E K O R D:
Michal ROVŇÁK (Michalovce)      15:00 min   (25,60 km/h)
Anna MIKELOVÁ (Jaka Šport Košice)      20:21 min   (18,87 km/h)

Prémia za prekonanie traťového rekordu  !!!!!

        

       
                  

                                

                          Tešíme sa na Vašu účasť !

http://www.bancanska10.sk/

