Pravidlá
Článok 1

Predstavenie súťaže

Cyklistická liga Martin (ďalej len CLMT), je séria modelových pretekov v cestnej cyklistike
v regióne Martin (Turiec), ktoré sa uskutočňujú pravidelne počas sezóny v mesiacoch apríl –
september.

Článok 2

Organizátor

Organizátorom súťaže je cyklistická skupina Cyklisti Martin.

Článok 3

Podmienky účasti

a/
Pretekov sa môžu zúčastniť všetci cyklisti (bez licencie, s licenciou) vo všetkých vekových
kategóriách.
b/
Preteky sa konajú za plnej cestnej premávky, teda pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá
cestnej premávky a jazdiť výhradne v pravom jazdnom pruhu.
c/
Pretekár sa zúčastňuje v riadnej cyklistickej prilbe. Je si vedomý, že preteku sa zúčastňuje
na vlastnú zodpovednosť a nebezpečie. Organizátor súťaže neručí za vzniknuté škody na
majetku alebo poškodeniu zdravia účastníkov, ani za škody nimi spôsobené.
d/
Pretekári môžu používať iba bicykle poháňané výhradne ľudskou silou.
e/
Pretekár súhlasí s uvedenými pravidlami svojím prihlásením do prezenčnej listiny pred
štartom pretekov.
f/
Výklad uvedených pravidiel patrí do kompetencie organizátora súťaže, ktorý rozhoduje aj
v prípadoch, ktoré nie sú riešené týmito pravidlami.

Článok 4

Všeobecné ustanovenia

a/
Preteky sa konajú v termíne určenom organizátorom súťaže.
b/
Organizátor súťaže má právo zrušiť pretek z dôvodu nepriaznivého počasia. Rozhodnutie
zverejní najneskôr v deň konania príslušného kola do 12:00. Následne sa rozhodne o novom
termíne alebo zrušení daného kola.
c/
Pretekár svoju účasť potvrdí v súťažnom dni zapísaním sa do prezenčnej listiny.
d/
Pri preteku s hromadným štartom, pretekári štartujú z priestoru štartu spoločne.
e/
Pri individuálnej časovke, pretekári štartujú v 1-minútových intervaloch. Striedanie
pretekárov resp. jazda v závese je zakázaná.
f/
O poradí pretekárov rozhoduje poradie v cieli preteku.
g/
Vyhodnotenie súťažného dňa a priebežné celkové poradie sa zverejňuje prostredníctvom
informačných kanálov súťaže.
h/
Organizátor súťaže má vyhradené právo v rámci dodržiavania pravidiel z dôvodu
bezpečnosti cestnej premávky a pretekárov, za porušenie pravidiel uložiť kompenzácie
v rozmedzí napomenutie, strata bodov z celkového poradia, diskvalifikácia alebo vylúčenie
z celkového poradia ročníka súťaže.
i/
Organizátor súťaže ma vyhradené právo počas prebiehajúceho ročníka zmeniť súťažný
program alebo termíny v danom ročníku.
j/
V prípade otázok a pripomienok je možné kontaktovať organizátorov súťaže na email
cyklistimt@gmail.com.

Článok 5

Pravidlá pre bodovaciu súťaž

a/
Pretekári, ktorí sa zúčastnili aspoň jedného kola, sú klasifikovaný vo celkovom poradí bez
rozdielu veku, podľa ktorého sa po poslednom kole CLMT určí celkový víťaz.
b/
Na konci každého pretekárskeho kola, získavajú pretekári body do celkovej klasifikácie
podľa poradia v danom kole:
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* pretekári na 21. a nižšej priečke, získavajú 1 bod

c/
Celkové poradie pretekárov sa zostavuje podľa počtu získaných bodov z ôsmich najlepších
umiestnení v danom ročníku súťaže.
d/
V prípade rovnosti bodov dvoch alebo viacerých pretekárov sa ich poradie určuje podľa
deviateho resp. ďalšieho najlepšieho umiestnenia pretekára v danom ročníku súťaže.
e/
V prípade rovnosti bodov dvoch alebo viacerých pretekárov, ktorí v danom ročníku súťaže
odjazdili menej ako osem kôl sa ich poradie určuje podľa najlepšieho dosiahnutého
výsledku.

Článok 6

Predpísané trate

Individuálna časovka Belá (9km)
zraz: začiatok obce Belá-Dulice
(okruh Belá- Necpaly- Belá (v smere hod. ručičiek))

Martinské Hole (7km)
zraz: Autocamping Kolónia Hviezda
(Kolónia-Hviezda – Martinské Hole)

Okruhy Kalníky (35km)
zraz: Biotika Martin
(Martin – Drážkovce – Dolný Kalník - 6x okruh Horný Kalník, Drážkovce, Dolný Kalník, Horný Kalník
(proti smeru hod. ručičiek))

Pyreneje po Diel (39km)
zraz: aut. zastávka, križovatka Slovany, Ležiachov
(Ležiachov – Moškovec – Abramová – Slovenské Pravno – Rudno – Jasenovo – Nitrianské Pravno –
Kľačno - Diel)

Štiavnička cez JASED(42km)
zraz: SAD Martin
(Martin - Košťany nad Turcom - Žabokreky- Belá-Dulice – Jasenská dolina – Turčianske Jaseno –
Sklabiňa – Sklabinský Podzámok – okruh Štiavnička, Sučany, Štiavnička (v smere hod. ručičiek) –
Sklabinský Podzámok – Sklabiňa – Drážkovce – Tomčany – Martin)

Okruhy Belá šprint (44km)
zraz: začiatok obce Belá-Dulice
(5x okruh Belá-Dulice, Necpaly, Belá-Dulice (v smere hod. ručičiek), cieľ za obcou Necpaly)

Okruhy Jasenská (46km)
zraz: Jasenská dolina
(3x okruh Jasenská dolina – Belá-Dulice – Necpaly – Belá-Dulice – Jasenská dolina)

Okruhy Belá vrch (49km)
zraz: začiatok obce Belá-Dulice
(5x okruh Belá-Dulice, Necpaly, Belá-Dulice (v smere hod. ručičiek), cieľ na Belianskom kopci)

