19.

PRÍLOHY

19.1. FORMULÁR NA PODANIE PROTESTU
Časť 1 – vyplní podávateľ protestu.
Formulár musí byť vyplnený a podpísaný
podávateľom protestu v súlade s Pravidlami
STÚ a odovzdaný hlavnému rozhodcovi.
Názov pretekov:
Miesto konania:

Dátum:
Čas podania protestu:

Podávateľ protestu
Meno a klubová príslušnosť:
Telefón:

Email:

Dôvod podávania protestu
* Protest proti tratiam
* Protest proti inému pretekárovi alebo
rozhodcovi
* Protest proti zverejneným výsledkom
* Protest proti vybaveniu iného
pretekára
Meno prípadného svedka/svedkov:
Porušené pravidlo:
Bližší popis (kde, ako, koho ďalšieho sa
protest týka, ako došlo k porušeniu?)

Podpis podávateľa protestu:

Čas:

Časť 2 – vyplnia členovia súťažného výboru
VKLAD 20 € PRIJATÝ OD PODÁVATEĽA
PROTESTU
MENÁ ČLENOV SÚŤAŽNÉHO VÝBORU
1.
2.
3.
POPIS ČINNOSTI SÚŤAŽNÉHO VÝBORU
(OVERENIE INFORMÁCIÍ, VYPOČUTIE
SVEDKOV, ...):

ROZHODNUTIE SÚŤAŽNÉHO VÝBORU
(OPRÁVNENOSŤ PROTESTU, NÁSLEDNÉ
KROKY, …..):

PREDSEDA SÚŤAŽNÉHO VÝBORU:
PODPIS:
DÁTUM A ČAS PRIJATIA PROTESTU:
DÁTUM A ČAS ROZHODNUTIA:
VRÁTENÁ ČIASTKA, PRÍP. ČIASTKA
ODOVZDANÁ USPORIADATEĽOVI NA
VYÚČTOVANIE:

* áno

* nie

19.2. Tab. PORUŠENÉ PRAVIDLO – TREST
TENTO ZOZNAM OBSAHUJE NAJČASTEJŠIE PRIESTUPKY PRI PRETEKOCH A ZODPOVEDAJÚCE TRESTY.
V PRÍPADE RÔZNEJ INTERPRETÁCIE JE TEXT OBSAHU PRAVIDIEL NADRADENÝ TOMUTO ZOZNAMU.
PORUŠENÉ PRAVIDLO
TREST
Všeobecné pravidlá
Časová penalizácia (ŽK) a vrátenia sa na trať
1. Opustenie vyznačenej trasy pretekov.
v mieste opustenia trate (pokiaľ nedošlo k získaniu
výhody). V ostatných prípadoch diskvalifikácia.
2. Urážlivé správanie voči oficiálnym
Diskvalifikácia, zápis do správy z pretekov
funkcionárom pretekov, usporiadateľom,
a prípadný podnet na Disciplinárnu komisiu STÚ.
iným pretekárom, doprovodu.
Diskvalifikácia, zápis do správy z pretekov
3. Nešportové správanie.
a prípadný podnet na DK STÚ.
4. Blokovanie, bránenie v postupe vpred
Neúmyselné – ústne napomenutie.
inému pretekárovi.
Úmyselné – diskvalifikácia.
5. Nešportový kontakt s iným pretekárom.
Neúmyselné – ústne napomenutie.
Samotný kontakt nemusí byť priestupkom,
Úmyselné – diskvalifikácia.
napr. v obmedzenom priestore.
6. Prijatie cudzej pomoci od kohokoľvek
Pretekár nezískal výhodu – ústne napomenutie.
iného ako od oficiálnych funkcionárov
Pretekár získal výhodu – diskvalifikácia.
pretekov alebo súpera.
7. Odmietnutie riadiť sa pokynmi
Diskvalifikácia.
rozhodcov alebo technického delegáta.
Neúmyselné – Stop&Go spojené s nápravou (ak je
8. Pretekár nemá štartovné číslo (ak je
to možné).
povinné) alebo ho má akokoľvek upravené.
Úmyselné – diskvalifikácia.
9. Odhodenie osobných vecí počas
pretekov (plavecké okuliare, fľaše, obaly,
Časová penalizácia v bežeckom penalty boxe.
atď.)
10. Použitie neoprávneného vybavenia
Stop&Go s nápravou.
poskytujúceho výhodu alebo
Ak nie je napravené – diskvalifikácia.
nebezpečného pre ostatných.
11. politická, náboženská alebo rasistická
Diskvalifikácia.
propaganda.
12. Prihlásenie sa na preteky pod
ČK (diskvalifikácia) a návrh na pozastavenie licencie
nepravým menom, falšovanie licencie
(spojené so zákazom štartu na ďalších pretekoch
alebo nahlásenie nesprávnych údajov.
STÚ).
13. Rozcvičovanie sa na trati pretekov
Ústne napomenutie až ČK (diskvalifikácia) pre
počas iných práve prebiehajúcich
vlastné dané preteky.
pretekov.
14. Účasť na pretekoch ak nie je povolená
Diskvalifikácia, zápis do správy z pretekov
(vek, zákaz ako rozhodnutie DK alebo VV
a prípadný podnet na DK STÚ.
STÚ).
15. Použitie zakázaných látok (doping).
Diskvalifikácia a ďalší postih podľa ADA SR.

16. Neobvyklé a násilné nešportové
správanie.
17. Pretekanie bez vrchnej časti oblečenia.
18. Cudzia pomoc – požičanie celého
bicykla, rámu, predného alebo zadného
kolesa, prilby, cyklistických tretier alebo
ďalšieho vybavenia inému pretekárovi,
ktoré pretekára vyradí z pretekov.
19. Nudizmus alebo exhibicionizmus.
20. Získanie výhody nedovoleným
spôsobom.
21. Nezastavenie sa v penalty boxe.
22. Odmietnutie prijatia identifikátorov
(čip, plavecká čiapka, číslo na bicykel
a prilbu, štartovné číslo, popis tela,...).
23. Strata čipu bez nahlásenia rozhodcovi.
24. Štart s inou kategóriou ako s tou, do
ktorej bol pretekár prihlásený.
Registrácia, odovzdávanie vecí, depo
25. Neskorý príchod na odovzdanie vecí do
depa.
26. Umiestnenie vecí do depa bez ich
kontroly rozhodcom.
27. Označenie miesta v depe.
28. Zavesenie bicykla iba za jednu brzdovú
páku.
29. Nasadnutie na bicykel pred čiarou
depa.
30. Neskorý príchod na predštartovú
prezentáciu (ak je), prípadne zmeškanie
štartu.
31. Umiestnenie bicykla mimo svoj
vyhradený priestor v depe.
32. Zosadnutie z bicykla za čiarou depa.
33. Položenie/pohodenie vecí mimo svoj
vyhradený priestor v depe.

Dočasné pozastavenie činnosti rozhodnutím
súťažného výboru priamo na mieste a odovzdanie
podkladov DK a sekretariátu STÚ.
Stop&Go s nápravou.

Diskvalifikácia oboch pretekárov.

Stop&Go s nápravou.
Ak nie je napravené – diskvalifikácia.
Diskvalifikácia.
Diskvalifikácia.
Diskvalifikácia.
Diskvalifikácia, ak bol čip použitý zároveň ako
identifikátor počtu okruhov.
Diskvalifikácia.
Časová penalizácia odpykaná v 1.depe, prípadne
štart zo zadnej pozície.
Diskvalifikácia.
Ústne napomenutie spojené s nápravou (rozhodca
môže značku odstrániť aj bez informovania
pretekára).
Časová penalizácia (ŽK) odpykaná v bežeckom
penalty boxe.
Časová penalizácia (ŽK) odpykaná v bežeckom
penalty boxe.
Časová penalizácia odpykaná v 1.depe, prípadne
štart zo zadnej pozície alebo ČK so zákazom
pokračovať v pretekoch – o výške trestu rozhodne
hlavný rozhodca s prihliadnutím na aktuálne
podmienky pretekov.
Pred pretekmi – ústne napomenutie.
Počas pretekov – časová penalizácia (ŽK) odpykaná
v bežeckom penalty boxe.
Časová penalizácia (ŽK) odpykaná v bežeckom
penalty boxe.
Časová penalizácia (ŽK) odpykaná v bežeckom
penalty boxe.

Plávanie, štart pretekov
34. Štart pred štartovým signálom.
Cyklistika
35. Porušenie pravidiel cestnej premávky.
36. Jazda na bicykli alebo beh s obnaženou
hornou časťou trupu.
37. Jazda v háku pri zakázanej jazde v háku
pri šprint a krátkych vzdialenostiach.
38. Jazda v háku pri zakázanej jazde v háku
pri stredných a dlhých vzdialenostiach.
39. Nezastavenie v penalty boxe po uložení
modrej karty počas cyklistiky (pri zakázanej
jazde v háku).
40. Nezapnutá alebo zle upevnená prilba
počas cyklistiky.
41. Jazda na bicykli bez čísla pri zakázanej
jazde v háku.
42. Výmena kolesa mimo oficiálneho
miesta „Náhradné kolesá“.
43. Jazda na bicykli bez prilby.
Beh, cieľ
44. Pretekár nemá štartovné číslo viditeľné
jasne spredu.
45. Beh s prilbou.
46. Neprebehnutie cieľom.

47. Prebehnutie cieľom s menším počtom
okruhov ako určil usporiadateľ.

Časová penalizácia (ŽK) odpykaná v 1.depe.
Neúmyselné/bezpečné – ústne napomenutie
a náprava, prípadne časová penalizácia (ŽK).
Úmyselné alebo nebezpečné – diskvalifikácia.
Stop&Go s nápravou.
Ak nie je možné nápraviť – diskvalifikácia.
1.priestupok – časová penalizácia (MK).
2.priestupok – diskvalifikácia.
1. a 2. priestupok – časová penalizácia (MK).
3.priestupok – diskvalifikácia.
Diskvalifikácia.
Stop&Go s nápravou.
Časová penalizácia (ŽK) odpykaná v bežeckom
penalty boxe.
Diskvalifikácia.
Diskvalifikácia.
Ústne napomenutie s nápravou.
Pri opakovaní – časová penalizácia (ŽK) odpykaná
v bežeckom penalty boxe.
Stop&Go s nápravou.
Ak nie je možné napraviť – diskvalifikácia.
Diskvalifikácia.
Ak pretekár nebude pokračovať v pretekoch –
diskvalifikácia.
Ak pretekár chce pokračovať v pretekoch musí splniť
nasledujúce 3 podmienky:
1. musí to oznámiť najbližšiemu rozhodcovi, 2.
nesmie dôjsť k skráteniu trate,
3. nesmie byť už vyvesená oficiálna výsledková
listina.
Inak nasleduje diskvalifikácia.

