Majstrovstvá Slovenska na dráhe – inline speed 2018
4.kolo SIPM 2018

Usporiadateľ:
Termín konania:
Miesto konania:

Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz
17.6.2018
Areál ZŠ Bukovecká 17, Košice
1 kolo = 200 metrov, povrch: asfalt

Program:

8:45 – 9:15
9:00 - 9:45
10:00

Riaditeľ preteku:
Hlavný rozhodca:

Miroslav Benedik
Martina Karabová

Štartovné:

0 € registrovaný pretekár SRZ
5 € neregistrovaný pretekár SRZ

Registrácia:

emailom na srzinline@gmail.com do 14.6.2018

Pravidlá:

preteká sa podľa súťažných pravidiel inline korčuľovania SRZ platných pre rok
2018 a týchto propozícii. Pretekári sú povinní mať ochrannú prilbu a odporúčané
sú chrániče kolien, lakťov a zápästia.
Majstrom SR v danej vekovej kategórii sa stáva pretekár s najmenším súčtom
bodov vo viacboji. V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepšie umiestnenie na
najdlhšej trati.
M-SR sa môžu zúčastniť všetci pretekári so slovenskou štátnou príslušnosťou.
Cudzí štátni príslušníci sa môžu zúčastniť, ale v rámci M-SR nebudú hodnotení.
Majster / majsterka Slovenskej republiky je vyhlásený (á), ak v uvedenej vekovej
kategórii štartujú minimálne štyria (4) pretekári s právom účasti v rámci M-SR.

Vylúčenie zodpovednosti:

usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za zranenia ani za vecné škody na
majetku zúčastnených osôb. Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť.

Protesty:

možno podať do 30. minút po zverejnení výsledkov u riaditeľa pretekov za
poplatok 30 €.

Ďalšie informácie:

Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz uhradí cestovné náklady v súlade so
„SMERNICOU O SPÔSOBE A FORME FINANCOVANIA ČINNOSTI SRZ“, pre
športovcov členov klubu , ktorému v roku 2018 nebol schválený príspevok SRZ
a ktorý o úhradu cestovných nákladov požiada.

Max. veľkosť koliesok:

kadeti a mladší – maximálne 100 mm
juniori – maximálne 110 mm

prezentácia + vyzdvihnutie štartových čísel
rozkorčuľovanie
štart preteku

Kategórie a trate
Kategória
Začiatočníčky / začiatočníci
Mladšie žiačky / mladší žiaci
Staršie žiačky / starší žiaci
Juniorky / juniori

Vek
8 r. - mladší
9 – 11 r.
12-14 r.
15-18 r.

Ročník narodenia
2010 a mladší
2009-2008-2007
2006-2005-2004
2003-2002-2001-2000

MSR na dráhe inline speed 2018 – viacboj pozostáva z týchto disciplín
Kategória
1.disciplína
2.disciplína
3.disciplína
Mladšie žiačky / mladší žiaci
200 metrov *
300 metrov
1000 metrov
Staršie žiačky / starší žiaci
200 metrov *
500 metrov
2000 metrov E*
Juniorky / juniori
200 metrov *
500 metrov
3000 metrov E*
4.kolo SIPM 2018 – viacboj pozostáva z týchto disciplín
Začiatočníčky / začiatočníci
200 metrov *
300 metrov

500 metrov

*200 metrov - letmé kolo (Dobbin šprint)
*E – eliminačný pretek

Schválené predsedníctvom SRZ dňa 30.05.2018

Renáta Karabová
predsedníčka sekcie

Ján Magdoško
predseda zväzu

