Propozice
Františkolázeňské kritérium 2018
4. ročník
závodu na horských kolech
Podporováno grantem města Františkovy Lázně
Pořadatel:

Mirka a Miroslav Špalkovi

Termín:

sobota 5. května 2018 od 10:00 hod., prezentace od 9:30 hod.

Místo:

Camping AMERIKA, Jezerní 151/8A, Františkovy Lázně
http://www.mapy.cz/#!x=12.336608&y=50.111145&z=16

Startovné:

zdarma

Přihlášení:

do 4.5.2018 do 20:00 hod. na email: m.spalek@c-box.cz s uvedením: Jméno a příjmení,
ročník narození, kategorie a oddíl. Po tomto termínu pouze na místě do 30 minut před
startem kategorie

Registrace: 5. 5. 2018 od 9:30 hod. v areálu autokempu AMERIKA, Františkovy Lázně, ukončení
registrace 30 min. před startem kategorie;

Trať závodu: start a cíl v areálu autokempu AMERIKA, lesní a parkové cesty v nejbližším okolí autokempu
Kategorie, délka tratě, čas startu:
katogorie
Ročníky narození
Odrážedla
2014 – 201x
Holky do 4 let
2014 - 2015
Kluci do 4 let
2014 - 2015
Holky do 6-ti let
2012 - 2013
Kluci do 6-ti let
2012 - 2013
vyhlášení výsledků
Holky do 8-mi let
2010 – 2011
Kluci do 8-mi let
2010 – 2011
Holky do 10-ti let
2008 - 2009
Kluci do 10-ti let
2008 - 2009
Mladší žáci
2006- 2007
Mladší žákyně
2006 - 2007
vyhlášení výsledků
Pravidla:

start
10:00
10:20
10:30
10:40
10:50
11:00
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:05
13:30

Délka závodu
100 m v areálu
500 m v areálu
500 m v areálu
500 m v areálu
500 m v areálu
1000 m v areálu
1000 m v areálu
1 malý okruh
1 malý okruh
2 malé okruhy
2 malé okruhy

Závod se řídí pravidly ČSC a ustanovením tohoto rozpisu. Soutěží se pouze na horských
kolech. Výjimku tvoří pro tento závod pouze kategorie pro děti ročníků narození 2014 a
mladší na odrážedlech.
Každý účastník se závodu zúčastňuje na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody
účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Závodníci budou na start připuštěni pouze v
předepsané přilbě a s funkčními brzdami. Každý účastník musí přizpůsobit jízdu svému
zdravotnímu stavu. V průběhu závodu je zakázáno rozjíždění po trati. Všichni účastníci jsou
povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, rozhodčích a policie. Pořadatel si vyhrazuje právo
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případných nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídatelných
okolností.

Protesty:

Písemně, do 15 minut po dojetí závodu příslušné kategorie, k rukám hlavního pořadatele a
poplatkem 200,- Kč. Při zamítnutí protestu se poplatek nevrací.

Zázemí závodu: zdravotník v prostoru startu a cíle závodu, zajištěn přístup k pitné vodě a WC, občerstvení
v prostorách autokempu

Výsledky:

odrážedla, kategorie do 4 a 6 let v 11:00 hod., ve 13:30 hod. ostatní

Ceny:

Medaile a věcné ceny pro první tři v každé kategorii, diplomy a drobné ceny pro všechny
zúčastněné.

Ostatní:

parkování aut přímo před areálem autokempu, ubytování možné zajistit přímo v areálu
Autocampu, kontakt: www.camping-amerika.eu
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