PROPOZICE
Chebské sprinty 2019 XCE MTB mládeže – Pohár MTB CKK
a vložené závody - veřejný pro děti do 8 let a open pro dospělé
Závod je pořádán za finanční podpory města CHEBU
Místo: Cheb Dvořákovy sady, za sídlištěm Zlatý vrch, přístup nejlépe z ulice Zlatá Louka
Pořadatel: PROFI SPORT Cheb z.s., K Nemocnici 10 Cheb, 350 03
Ředitel závodu: Fiala Petr, tel. 777 110 514, email petrfial@eamil.cz
Hlavní rozhodčí. MUDr. Novák Aleš, tel. 603703590
Datum konání: SOBOTA 19. října 2019 / trénink 9,30 – 10,15 hod / závod 10,30 – 14 hod/
Přihlášky: předem na stránkách cyklistikakk.cz/ nebo bikeri.cz – internetové přihlášení do
čtvrtka 17. 10. 2019 včetně.
Startovné: pro předem přihlášené 50,- Kč do 17. 10. 2019, přihlášení na místě 100,- Kč
děti v kategoriích vložený závod do 8 let startovné neplatí.
Prezentace:

v místě závodu Cheb, Dvořákovy sady, na konci ulice U Parku
– altán PROFI SPORT Cheb
od 9.00 – 10.00 hod prezentace a výdej čísel

Čas startu první kategorie v 10,30 hod, další kategorie startují po dojezdu předchozí,
řazení podle poháru pro závody pohárové, pro vložené závody podle přihlášení.
Společná projížďka tratě
v 10,15 hod, sraz v místě startu, děti do 6 ti let rovinka nad startem (cíl).
Délky tratí: kategorie děti do 6 ti let 2013 a ml., cca 300m – 1 rozjížďka – vložený závod
kategorie děti do 8 mi let 2011, 2012, cca 700 m – 1 rozjížďka – vložený závod
kategorie do 10 ti let 2009, 2010
cca 700 m – 3 rozjížďky
kategorie ml. žactvo - do 12 ti let 2007, 2008
cca 700 m - 3 rozjížďky
kategorie st. žactvo - do 14 ti let 2005, 2006
cca 700 m - 3 rozjížďky
kategorie kadeti/ky - do 16 ti let 2003, 2004
cca 700 m - 3 rozjížďky
kategorie junioři/ky - do 18 ti let 2001, 2002
cca 700 m - 3 rozjížďky
open dospělí
- nad 18 let 2000 a starší
cca 700 m - 3 rozjížďky
Hodnocení: vítěze určí součet pořadí podle počtu rozjížděk, v případě stejného počtu bodů
rozhoduje umístění v poslední rozjížďce.
Vyhlášení výsledků 10 minut po dojezdu poslední kategorie, vložené závody dětí při dojezdu
každý dostane medaili. V případě nepředpokládaného většího počtu dětí obdrží medaile
dodatečně.
Společná ustanovení:
Sociální zázemí není zajištěno.
Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí, závodník musí být vybaven plnou přilbou a mít
ji řádně upevněnou po celou dobu závodu a mimo závod při jízdě na kole, v průběhu závodu
je trénink na trati zakázaný, rozjíždění je doporučeno mimo závodní trať, je nepřípustný
doprovod dospělých nebo kamarádů v průběhu závodu na trati, závodník je povinen
uposlechnout pokynů rozhodčích a pořadatelů. V prostoru START-CÍL zdravotník.
Fiala Petr, ředitel závodu

MUDr. Novák Aleš, hlavní rozhodčí
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Propozice za CKK schválil dne 28. 9. 2019 Pavel Mareš

