SLOVENSKÝ RÝCHLOKORČULIARSKY ZVÄZ

Propozície
SIP 2018 – dlhé trate
1. Zoznam pretekov
Slovenský inline pohár „SIP 2018 – dlhé trate“ pozostáva z ôsmych 8 pretekov.
Dátum
12.05.2018
01.06.2018
09.06.2018
27.07.2018
04.08.2018
11.08.2018
18.08.2018
07.10.2018

Miesto
Žiar N/Hronom
Spišská N/Ves
Banská Bystrica
Žilina
Trenčín
Rajec
Šaľa
Košice

Hodnotenie SIP
polmaratón
MS polmaratón
polmaratón
polmaratón
MS v maratóne
polmaratón
polmaratón
polmaratón, Finále SIP

1.kolo – 8.kolo
Kategória
Juniori/ky
Seniori/ky
Muži/ženy, U40, U50, U60, U70,U80, ostatní
2. Registrácia v SIP
Registrácia pre jednotlivé preteky SIP je v súlade s propozíciami organizátora súťaže. Do celkového
hodnotenia sa automaticky započítava každý pretekár, ktorý sa zúčastní minimálne jedného z pretekov.
Účasť pretekára v SIP bude pre klub registrovaný v SRZ posudzovaná v súlade s §4 odst.6 zákona
440/2015 o športe
3. Štartovné na preteky
Štartovné sa platí podľa propozícií jednotlivých organizátorov pretekov
4. Cestovné náklady na preteky
Cestovné náklady pretekárov si každý klub hradí samostatne.
5. Kategórie (podľa roku narodenia) pre rok 2018
Kategória
Vek
Juniorky / juniori
15-18
Seniori / seniorky
19-29
U40
30-39
U50
40-49
U60
50-59
U70
60-69
U80
70-99

Rok narodenia
2003 - 2000
1999 – 1989
1988 - 1979
1978 – 1969
1968 – 1959
1958 – 1949
1948 – 1919
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6. Bodovanie
a) Do bodovania sa započítavajú všetci štartujúci pretekári, bez ohľadu na štátnu príslušnosť. Body v SIP
sa udeľujú za celkové poradie, účasť na pretekoch a dosiahnutú rýchlosť.
b) Ženy budú hodnotené v rovnakých kategóriách ako muži
c) Pri sčítavaní bodov sa mažú 2 najhoršie výsledky do celkového bodovania (prevzaté z oficiálneho
bodovania FIRS pre World Inline Cup – Top class)
d) Body za umiestnenie budú pridelené pretekárom podľa nasledovnej tabuľky

1.miesto 150 b
2.miesto 130 b
3.miesto 120 b
4.miesto 110 b
5.miesto 100 b
6.miesto 95 b
7.miesto 90 b
8.miesto 85 b
9.miesto 80 b
10.miesto 75 b
11.miesto 71 b
12.miesto 67 b
13.miesto 63 b
14.miesto 59 b
15.miesto 55 b
16.miesto 52 b
17.miesto 49 b

18.miesto 46 b
19.miesto 43 b
20.miesto 40 b
21.miesto 38 b
22.miesto 36 b
23.miesto 34 b
24.miesto 32 b
25.miesto 30 b
26. miesto 28 b
27.miesto 26 b
28.miesto 24 b
29.miesto 22 b
30.miesto 21 b
31.miesto 20 b
32.miesto 19 b
33.miesto 18 b
34.miesto 17 b

35.miesto 16 b
36.miestob 15 b
37.miesto 14 b
38.miesto 13 b
39.miesto 12 b
40.miesto 11 b
41.miesto 10 b
42.miesto 9 b
43.miesto 8 b
44.miesto 7 b
45.miesto 6 b
46.miesto 5 b
47.miesto 4 b
48.miesto 3 b
49.miesto 2 b
50.miesto-X 1 b

e) Bodovanie za účasť
Započítavajú sa body za každú účasť, nič sa nemaže.
Polmaratón 50 bodov, Maratón 100 bodov
f) Bodovanie za rýchlosť
Mažú sa dva najpomalšie preteky do celkového bodovania
1. do 20 km/h 10 b
2. 20,01-21 km/h 20 b
3. 21,01-22 km/h 30 b
4. 22,01-23 km/h 40 b
5. 23,01-24 km/h 50 b
6. 24,01-25 km/h 60 b
7. 25,01-26 km/h 70 b
8 26,01-27 km/h 80 b

9. 27,01-28 km/h 90 b
10. 28,01-29 km/h 100 b
11. 29,01-30 km/h 110 b
12. 30,01-31 km/h 120 b
13. 31,01-32 km/h 130 b
14. 32,01-33 km/h 140 b
15. 33,01-34 km/h 150 b
16. 34,01-35 km/h 160 b

17. 35,01-36 km/h 170 b
18. 36,01-37 km/h 180 b
19. 37,01-38 km/h 190 b
20. 38,01-39 km/h 200 b
21. 39,01-40 km/h 210 b
22. 40,01-41 km/h 220 b
23. 41,01-42 km/h 230 b
24. 42,01-43 km/h 240 b

Presný prepočet rýchlosti zo vzdialenosti a času :
s:t=v
dráha v metroch : čas v sekundách=rýchlosť v m/s : 0,27777=rýchlosť v km/h
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Príklad:
Dráha: 42,195 km=42195m
Čas: 1:13:23.65=1h13min23.65sek
1h(60minx60sek)=3600s+13min(13x60s)=780s+23.65s=4403.65s
Výpočet: 42195 : 4403.65 = 9.5818241 : 0,27777 = 34,5 km/h
g)

Konečné hodnotenie kategórie muži aj ženy
Pretekári, ktorí sa nezúčastnili na minimálne 3 pretekoch, budú zoradení podľa bodov
pod oficiálnou tabuľkou SIP (keď bude mať posledný pretekár s účasťou na 3 pretekoch napr. 3 body,
tak pretekár s účasťou na 2 pretekoch hoci bude mať aj 200 bodov, tak bude v konečnom poradí
zaradený za pretekárom s 3 bodmi a ostatní podľa bodov)

h)

Po predbehnutí pretekárov o 1 kolo, nesmú sa predídení pretekári zaradiť do lepšej skupiny na
ktorúkoľvek pozíciu a jazdiť v nej. Ináč budú diskvalifikovaní. Platí to pre všetky mužské aj
ženské kategórie. Pravidlo FIRS

i)

Ženy sa počas pretekov nesmú zdržiavať v skupinách (vláčikoch) mužov pri spoločných ako aj
oddelených štartoch

j)

Pri spoločných štartoch a pri štartoch kde je úzky profil trate sa akceptuje jazdenie v zmiešanej
skupine mužov a žien v úseku označenom ako „Neutrálna zóna“ ( napr. MMM Košice). Miesto na trati,
kde sa končí neutrálna zóna bude označené a pretekári budú pred štartom oboznámení s touto
skutočnosťou. Dĺžka a úsek neutrálnej zóny bude stanovený komisiou rozhodcov.

k)

V prípade, že sa preteky SIP prekryjú s termínom ME alebo MS, tak pretekári
ktorí sa zúčastnia na ME a MS, budú mať pripísané body do SIP podľa dosiahnutého výsledku.

l)

V jednotlivých pretekoch pohára budú v každej kategórii hodnotení 3 pretekári pri minimálnej účasti
štyroch (4) pretekárov v každej kategórii (stanovy SRZ)

m) Konečné poradie pretekárov sa vypočítava sčítaním ôsmych (8) hodnotených pretekov. Víťazom
pohára sa stáva pretekár s najvyšším počtom dosiahnutých bodov po zmazaní bodov za dve najhoršie
umiestnenia (bod c) a dva najpomalšie preteky (bod f)
n) V prípade, ak sa z nejakých dôvodov niektoré preteky neuskutočnia, tak konečné poradie sa vypočíta
nasledovne: n1) neuskutočnia sa jedny preteky, mažú sa body už len za jedny preteky
n2) neuskutočnia sa dve preteky, nemažú sa žiadne body
o)

Víťaz SIP v jednotlivých kategóriách získava pohár SRZ

p)

Pri rovnosti bodov rozhoduje o konečnom poradí vyšší počet lepších umiestnení

7. Povinnosti súťažiacich
Preteká sa podľa súťažných pravidiel inline korčuľovania SRZ platných pre rok 2018 a FIRS.
Propozície jednotlivých pretekov sa budú odsúhlasovať komisiou SRZ
Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves, tel: + 421534166332, email: strack@stez.sk

SLOVENSKÝ RÝCHLOKORČULIARSKY ZVÄZ
8. Protest
a) Protest sa môže podať, ak je podozrenie, že pretekár porušil vyššie uvedené povinnosti súťažiacich.
b) Protest pretekára proti regulárnosti a výsledkom pretekov je možný do 30 min. písomne po zverejnení
neoficiálnych výsledkov.
c) Ak do 30 min. nebude podaný žiadny protest, neoficiálne výsledky sa stávajú oficiálnymi výsledkami.
d) Poplatok za podanie protestu je 30 Eur (vracia sa v prípade oprávneného protestu).
e) O výsledku protestu rozhoduje rozhodcovská komisia, ktorú menuje usporiadateľ každého preteku.
f) Proti rozhodnutiu rozhodcovskej komisie sa nie je možné odvolať.
9. Výsledky
Priebežné výsledky po každom preteku budú doplnené najneskôr do 5 dní od uskutočnenia pretekov na
stránke SRZ ( www.speedskating.sk ).
10. Záverečné poradie
Po každom z pretekov sa vyhodnotí poradie s odovzdaním medailí. Záverečné poradie sa vyhodnotí vo
všetkých kategóriách na poslednom kole.
11. Ceny a odmeny
a) Víťazi jednotlivých kategórií budú dekorovaní medailami v každom kole pretekov
b) Iné odmeny (finančné alebo nefinančné) budú uverejnené v propozíciách organizátora/usporiadateľa
jednotlivých pretekov a sú plne v ich kompetencii.
c) Na poslednom kole pretekov SIP budú celkoví víťazi a víťazi jednotlivých kategórií (podľa bodu 6
písmeno l) odmenení pohárom a môžu získať aj inú odmenu ( finančnú, nefinančnú alebo refundáciu
štartovného v ďalšom ročníku SIP) odsúhlasenú predsedníctvom SRZ

Návrh propozícií spracoval predseda sekcie inline dlhé trate Dr.Jozef Lévay

Schválené predsedníctvom SRZ dňa 18.4.2018
Ján Magdoško
predseda zväzu

V Košiciach 18.4.2018
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