PROPOZICE

Chebské sprinty 9. 10. a 20.11. 2022 XCE MTB mládeže NEDĚLE
Závod je pořádán pro mládež nejlépe horská kolo jízda v terénu a vložený pro děti do 8 let
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@email.cz
Hlavní rozhodčí. Mudr Novák Aleš, tel. 603703590
Datum konání: NEDĚLE 9. října 2022 /trénink 10,30 – 11,15 hod/ závod 11,30 – 14 hod
NEDĚLE 20. listopadu 2022 - „ Přihlášky: předem startovné 100,- Kč do 7. 10. / 18.10. petrfial@email.cz do pátku včetně,
přihlášení na místě 150,- Kč,
děti v kategoriích vložený závod do 8 let a pro Chebské účastníky !!! startovné neplatí.
Prezentace: v místě závodu Cheb, Dvořákovy sady, na konci ulice U Parku
– altán PROFI SPORT Cheb
od 10.00 – 11.00 hod prezentace a výdej startovních čísel
Čas startu první kategorie cca v 11,30 hod, další kategorie startují po dojezdu předchozí,
řazení podle přihlášení.
Společná projížďka tratě
v 11,00 hod, sraz v místě startu, děti do 6 ti let rovinka nad startem (cíl).
Délky tratí: kategorie děti do 6 ti let 2016 a ml. cca 300 m – 1 rozjížďka – vložený závod
kategorie děti do 8 mi let 2014, 2015 cca 500 m – 1 rozjížďka – vložený závod
kategorie do 10 ti let 2012, 2013
cca 700 m – 3 rozjížďky
kategorie ml. žactvo do 12 ti let 2010, 2011
cca 700 m - 3 rozjížďky
kategorie st. žactvo do 14 ti let 2008, 2009
cca 700 m - 3 rozjížďky
kategorie kadeti/ky do 16 ti let 2006, 2007
cca 700 m - 3 rozjížďky
kategorie junioři/ky do 18 ti let 2004, 2005
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 odměnu.
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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Chebské sprinty 9. 10. 2022 XCE MTB mládeže
Pohár MTB CKK a vložené závody.
Tradiční závod mládeže krajské úrovně pořádaný za finanční podpory
města Chebu.
Pořadatel tým mládeže PROFI SPORT Cheb z.s., organizační skupina zkušených
pořadatelů řady soutěží. Ředitel závodu Fiala Petr, hlavní rozhodčí Mudr. Novák
Aleš.
Místo konání Dvořákovy sady Cheb lesopark za sídlištěm Zlatý vrch, dle povolení
MěÚ Cheb. Rozhodnutí ze dne 9.10. 2022.
Závod je pořádán mimo pěší cesty v parku Dvořákovy sady, a proto není v plném
rozsahu omezen provoz pro pěší a pejskaře v této oblasti. Trať je vymezena z
větší části po celé trase pořadatelskou páskou ohraničující trať a zamezující
kontakt účastníků závodů, diváků a ostatních kolemjdoucích.
Vložený závod pro benjamínky se jede na jednu rozjížďku, ostatní již absolvují tři
náročné sprinterské závody o délce cca 900m.
Nepříznivé počasí sice odradilo možná některé nepravidelné účastníky závodů,
ale jinak o umístění bojovali všichni z popředí krajského poháru také s ohledem
na celkové pořadí, kdy tento závod byl již posledním v tomto roce a zakončil tak
celkové umístění v poháru.
Nejlépe si vedli domácí mladí závodníci.
Všichni si za výkony, kdy se opravdu bojovalo o každý metr na trati, někde až na
cílové pásce, zasloužily medaile, ti nejlepší na prvních třech místech poháry a
věcné ceny.
Každá kategorie, některé spojené, absolvovaly tři rozjížďky, kdy se sčítá umístění
a závodník s nejnižším součtem umístění se stává vítězem.
Opět vylepšená trať, krátké sjezdy a výjezdy, rovinky na předjetí a pro ty starší tři
umělé překážky.
Tentokrát ovšem ne suchá, ale mokrá trať a kluzké listí dělalo své, prostě závod
pro bajkery není pro žádné manekýny. Přesto závod zvládla řada nováčků.
Souboj o medaile se odehrál převážně mezi týmy Chebu a Ostrova ve skóre
Medailí 12 : 6, první místa 5 : 2.
Účastníky byl závod hodnocen velice kladně jak po stránce organizační -trať
bezpečná a ohraničená, její vhodná náročnost a připravenost v jinak nepříznivém
počasí, tak rychlé vyhlášení a pěkné věcné ceny, poháry a medaile pro všechny
účastníky.
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