SLOVENSKÝ RÝCHLOKORČULIARSKY ZVÄZ

Propozície
SIP 2019 – dlhé trate
1. Zoznam pretekov

Slovenský inline pohár „SIP 2019 – dlhé trate“ pozostáva z piatich pretekov. Do súťaže SIP sa zaratavajú
aj preteky určené ako Majstrovstva Slovenska v polmaratóne a maratóne. Jedná sa o otvorené
preteky „OPEN“.
Dátum
31.05.2019
08.06.2019
03.08.2019
10.08.2019
24.08.2018

Miesto
Spišská N/Ves
Banská Bystrica
Trenčín
Rajec
Šaľa

Hodnotenie SIP
polmaratón
MSR polmaratón
MSR maratón
polmaratón
polmaratón

1.kolo – 5.kolo
Kategória
Juniori/ky
Seniori/ky
Muži/ženy, U40, U50, U60, U70,U80

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 2019
Kategória
Juniorky / juniori
Seniori / seniorky
U40
U50
U60
U70
U80

Vek
15-18
19-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-99

Rok narodenia
2004 - 2001
2000 – 1990
1989 - 1980
1979 – 1970
1969 – 1960
1959 – 1950
1949 – 1920
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6. Bodovanie
a) Do bodovania sa započítavajú všetci štartujúci pretekári, bez ohľadu na štátnu príslušnosť. Body v SIP
sa udeľujú iba za celkové poradie v cieli
b) Ženy budú hodnotené v rovnakých kategóriách ako muži
c) Pri konečnom sčítavaní bodov sa maže 1 najhorší výsledok
d) Body za umiestnenie budú pridelené pretekárom podľa nasledovnej tabuľky
1.miesto 150 b 18.miesto 46 b 35.miesto 16 b
2.miesto 130 b 19.miesto 43 b 36.miestob 15b
3.miesto 120 b 20.miesto 40 b 37.miesto 14 b
4.miesto 110 b 21.miesto 38 b 38.miesto 13 b
5.miesto 100 b 22.miesto 36 b 39.miesto 12 b
6.miesto 95 b 23.miesto 34 b 40.miesto 11 b
7.miesto 90 b 24.miesto 32 b 41.miesto 10 b
8.miesto 85 b 25.miesto 30 b 42.miesto 9 b
9.miesto 80 b 26. miesto 28 b 43.miesto 8 b
10.miesto 75 b 27.miesto 26 b 44.miesto 7 b
11.miesto 71 b 28.miesto 24 b 45.miesto 6 b
12.miesto 67 b 29.miesto 22 b 46.miesto 5 b
13.miesto 63 b 30.miesto 21 b 47.miesto 4 b
14.miesto 59 b 31.miesto 20 b 48.miesto 3 b
15.miesto 55 b 32.miesto 19 b 49.miesto 2 b
16.miesto 52 b 33.miesto 18 b 50.miesto-1 b
17.miesto 49 b 34.miesto 17 b

e)

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.

f)

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

g)

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.

h) V jednotlivých pretekoch pohára budú v každej kategórii hodnotení 3 pretekári pri minimálnej účasti
troch (3) pretekárov v každej kategórii .
i)

Konečné poradie SIP sa vypočítava sčítaním piatich (5) hodnotených pretekov. Víťazom pohára sa
stáva pretekár s najvyšším počtom dosiahnutých bodov po zmazaní bodov za jedno najhoršie
umiestnenie.

j) V prípade, ak sa z nejakých dôvodov niektoré preteky neuskutočnia, tak konečné poradie sa vypočíta
nasledovne:
1) neuskutočnia sa jedny preteky, nemažú sa žiadne body
k) Pretekári ktorí sa v celkovom poradí SIP v absolútnom poradí mužov a žien umiestia na 1.-3. mieste
získavajú pohár SRZ. Pretekári v celkovom hodnotení SIP podľa kategórii, získajú malý pohár za 1.Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves, tel: + 421534166332, email: info@speedskating.sk
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3.miesto, keď sú hodnotení minimálne traja pretekári.
l)

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 2019.
Propozície jednotlivých pretekov sa budú odsúhlasovať komisiou SRZ
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 každých pretekoch budú doplnené najneskôr do 5 dní od uskutočnenia pretekov na
stránke SRZ ( www.speedskating.sk ) a www.sportsofttiming.sk.

10.Vyhodnotenie pretekov a záverečné poradie
Po každom z pretekov sa vyhodnotí poradie všetkých kategórií s odovzdaním medailí, ktoré zabezpečuje
príslušný organizátor. Záverečné poradie sa vyhodnotí na poslednom kole SIP.
11. Ceny a odmeny
a) Víťazi jednotlivých kategórií budú dekorovaní medailami v každom kole pretekov príslušným
organizátorom pretekov.
b) Iné odmeny (finančné alebo nefinančné) budú uverejnené v propozíciách organizátora/usporiadateľa
jednotlivých pretekov a sú plne v ich kompetencii.

Návrh propozícií spracoval predseda sekcie inline dlhé trate Dr.Jozef Lévay
Propozície boli doplnené a upravené na zasadnutí predsedníctva dňa 3.3.2019.

V Spišskej Novej Vsi 03.03.2019

Ján Magdoško v.r
predseda zväzu
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