ŘÍČANSKÉ ŠLAPAČKY
PROPOZICE DISCIPLÍNY MTB XC ZÁVOD-NA UZAVŘENÉM
OKRUHU a DĚTSKÝ ZÁVOD
KDY: 16.-17.9.2017 (SOBOTA A NĚDĚLE
KDE: ŘÍČANY – KOUPALIŠTĚ MARVÁNEK
KDO: MTB & TRIAL Mraveniště Říčany / PETR BEDRNÍK 608 966 362 (ŘEDITEL ZÁVODU)
Čas zahájení prezentace

10:00

Čas ukončení prezentace
dětského závodu
Čas ukončení prezentace
hlavního závodu
Start a Cíl

13:30 17.9.2017

Čas starty dětského závodu

14:00 kategorie odrážedel a navazovat budou ostatní kategorie vždy po dojetí předchozí
kat.
13:00

Čas startu hlavního závodu

12:30 16.9.2017
Koupaliště Na Marvánku,Říčany

Trasa závodu

Asfalt 10%, terén 90%,
distance Master + ELITE 40-50min, Ženy – junioři - kadeti 30-40 min
Průjezd brodem a technické traily.

Výše startovného dětského
závodu

Pouze na místě 50,- Kč

Výše startovného hlavního
závodu

Pouze na místě 170,- Kč

Závod je vypsán i pro příchozí

Ano

Závod je povolen a uspořádán

Za plného turistického provozu

Doporučení a popis chování
v rámci závodu

Účastníci musí dodržovat pravidla správného chování vůči chodcům, v nepřehledných
úsecích, zejména ve sjezdech doporučujeme nezávodit. Dále dbát pokynů pořadatelů.

Odkaz na webové stránky
závodu

https://www.facebook.com/events/1843959135920450

Různé:
Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2015
-- Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na
majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené

Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené
Účastníci startují na vlastní nebezpečí

Účastníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění
Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)

Účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů
Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního vyhlášení a předání cen
V případě, že se nemůžete slavnostního vyhlášení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli závodu před zahájením slavnostního
vyhlášení
Ceny, které si nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení nepřevezmou, propadají pořadateli závodu.
Na místě není rychlá zdravotní služba.Pouze bude přítomen zdravotník.Mějte při závodě tuto skutečnost na vědomí!!!!!!!
Upozornění:
VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit do prostoru startu 5 minut před startem své kategorie, z důvodů vyslechnutí informací o závodu.

Organizační doplněk:
Závodník, který závod nedokončí, je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům, v koridoru, případně nejdéle do 1hod
řediteli závodu SMS zprávou. Příchozí závodníci mohou tuto skutečnost ohlásit při vracení startovního čísla v místě presentace. Reklamace
výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků přímo řediteli závodu telefonicky. Po složení částky 5 000,-kč

Časomíra:
Měření času všech závodníků bude provedeno pomocí čipů. Pořadatel zajistí zapůjčení čipů bez záloh pro závodníky včetně upínacích
pásků na kola závodníků a instrukcí jak čip připevnit. Pořadatel zajistí odebírání čipů závodníkům v prostoru cíle. V případě ztráty nebo
neodevzdání čipu závodníkem bude pořadatelem dodatečně účtována částka 500,- Kč + 21% DPH za 1ks
Čipy jsou vratné.

AKCI PODPORUJÍ:
AUTO OPAT, ŠKODA AUTO, Město Říčany, KTM RACETOOL, MP – SPED s.r.o., GATORADE,
SENCOR, MITAS, ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY, Mi-Ři s.r.o., CYKLOSPORT ORG, FITNESS SLAVIA,
DŘEVOPARK VOJKOV, WEBAZ, MTB & TRIAL MRAVENIŠTĚ ŘÍČANY, TRIALSHOW.cz,
Mediální partnerem je pořad DRIVE a server CYKLOTRIAL.cz

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změny ! Organizátor soutěže si vyhrazuje právo
nepřipustit jezdce na start v rámci předešlého nevhodného chování na akcích v Říčanech, jezdce
v dopingovém trestu, či jezdce pod vlivem alkoholu a omamných látek.
Organizátor může vyloučit jezdce a jeho doprovod za nevhodné chování.

