Vážení športoví priatelia !
Ďakujeme za Váš záujem o 20. ročník AUTHOR ŠKODA bikemaratónu Súľovské skaly.
Organizačný tím si Vás dovoľuje upozorniť na niektoré skutočnosti a pravidlá, ktorých
rešpektovaním prispejete k dobrému priebehu celej akcie.

Príjazd do Súľova a parkovanie
Radi by sme Vás upozornili na nasledovné dopravné obmedzenia pri príjazde na AUTHOR
ŠKODA bikemaratón Súľovské skaly. V smere od Považskej Bystrice použite na odbočenie
z cesty I/61 na Súľov vyznačenú odbočku. Spojovacia cesta okolo PD Predmier je úzka a jedno
auto v protismere vytvorí ťažko riešiteľnú zápchu. Za obcou Jablonové budú z lokality Javor
v čase 9.30 – 10.25 hod. na hlavnú cestu vychádzať cyklisti trás 85 km a 60 km. Behom hodiny
tu prejde 400 - 500 cyklistov, takže cestná premávka bude priebežne zastavovaná. Naviac v čase
10.30 – 11.10 hod. budú cyklisti prichádzajúci od centra obce v 4 vlnách odbočovať do doliny
Čierny potok. V tomto čase bude cesta od odbočky do Súľova s minimálnymi prestávkami
uzavretá úplne ! Odporúčame Vám prísť do Súľova v čase do 9.20 hod., aby ste sa bez
komplikácií dostali na centrálne parkovisko na lúke pod skalami (400 metrov od štartu a
prezentácie), inak pravdepodobne nestihnete prezentáciu. Hneď pri parkovisku sú poľné
sprchy s teplou vodou a mobilné WC. Žiadame Vás dodržiavať pokyny polície, usporiadateľov
a zákazy parkovania na miestach, ktoré slúžia ako organizačný a bezpečnostný priestor.

Prezentácia
Vstup na prezentáciu je cez hlavný vchod Kultúrneho domu (ďalej KD) v Súľove. Do vnútra je
zákaz vstupu s bicyklom. Použite prosím strážené parkovisko bicyklov s kapacitou 1600
bicyklov v areáli ZŠ Súľov. Je na novom mieste, nad školou na multifunkčnom ihrisku !!
Účastníci so zaplateným štartovným. V zozname prihlásených v prihláškovom systéme:
https://prihlasky.cyklotour.sk/zoznam.php ste zobrazení zelenou farbou a na konci riadka máte
symbol . Na prezentáciu môžete prísť v piatok 22.06. v čase 17.00 – 21.00 hod., alebo v sobotu
23.06. v čase 7.30 – 10.45 hod.
Účastníci s nezaplateným štartovným a nesprávne zaplateným štartovným.
Ak ste v prihláškovom systéme označení červenou farbou a máte na konci riadka symbol
,
neprišla nám Vaša platba štartovného, alebo ju nevieme identifikovať. Ak ste zaplatili štartovné
a máte tam symbol
, zaplatená suma nesedí s výškou Vášho štartovného. Pre tieto prípady si
zoberte doklad o platbe, alebo to s predstihom skúste s nami riešiť e-mailom:
cyklotour@cyklotour.sk. Pri nepreukázaní platby požadujeme zaplatenie kaucie 21 € / 18 € (19
km), ktorú Vám po overení platby vrátime. Zahraniční účastníci (nie CZE) platia štartovné až na
prezentácii a jeho výška závisí od dátumu prihlásenia sa cez prihláškový systém! Kto má svoje
údaje v prihláškovom systéme, môže zaplatiť najvyššie štartovné aj v sobotu 23.06. ! Štartovné
sa platí na samostatnom mieste, teda nie na miestach, kde sa vydávajú čísla.
Neprihlásení účastníci. Prihlásiť sa je možné najneskôr v piatok 22.06. osobne na prezentácii
v KD v čase 17.00 – 21.00 hod. Po zaplatení štartovného 21 € (85 km, 60 km, 35 km), resp. 18 €
(19 km) môžete prejsť na prezentáciu pre číslo a darčeky od partnerov podujatia.
Lístky na jedlo a nápoj sú súčasťou štartovného čísla. Pri prezentácii viacerých osôb jedným
človekom je nutné dávať pozor na zámenu čísiel s čipmi, pretože potom sa Vám môže stať, že
zmeníte identitu, vek, či dokonca pohlavie! Z tohto dôvodu odporúčame, aby sa každý účastník
prezentoval osobne. Pri zámene čísla s čipom je zodpovednosť za chyby vo výsledkoch
a následné zdržanie pri opravách na Vašom tričku ! Jeden účastník môže prezentovať viaceré
osoby len na ich riziko, ale čísla mu vydáme, len ak sú všetky ich údaje v prihláške vrátane platby
v poriadku!

