JARNÍ SPRINTY 2016
3. ročník, MTB závod, součást Poháru KvSC

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN MĚSTEM CHODOV
Pořadatel:
TJ PLAMEN Chodov, Jiráskova 780, 357 35 Chodov, www.PLAMENCHODOV.cz
Ředitel závodu: František Nádvorník, tel.: 721 955 924, e-mail: nadvornikf@seznam.cz
Velitel tratě:
Karel Macán, tel.: 606 956 552, e-mail: karel.macan@seznam.cz
Hlavní rozhodčí: Bohuslav Václavek, tel.: 604 757 091, e-mail: bvaclavek@seznam.cz

Sobota 16. dubna 2016 od 10:00 hod., prezence od 8:30 hod.

Termín:

Předem do středy 13. 4. 2016 do 24 hod. na www.bikeri.cz (uvést celé jméno, rok narození, oddíl/město,
e-mail, případně kód UCI a číslo licence; platba startovného při převzetí čísla a podpisu startovní listiny)
nebo 16. 4. 2016 od 8:30 hod. v areálu Restaurace U EDERŮ, Dvořákova 1055, Chodov, www.uederu.cz
ukončení registrace v 9:30 (kat. MZ6 až MZ14), nebo v 11:30 hod. (kat MZ16 až MZ99)

Registrace:

Startovné:

Děti do 10 let a děti do 14 let z Chodova
Mládež do 18 let
Dospělí

přihlášení do 13.4.2016 24 hod.
ZDARMA
50 Kč
70 Kč

přihlášení v den závodu
ZDARMA
80 Kč
100 Kč

Trať závodu:

Start a cíl Chodov, v blízkosti Restaurace U Ederů, travnatohlinité cesty ve střední obtížnosti.
okruh A – 1,0 km
okruh B – 0,5 km

Hodnocení:

Dle kategorie absolvují závodníci jednu, dvě, tři, čtyři rozjížďky. Vítěze určí součet pořadí, kterého závodník
dosáhne ve všech rozjížďkách. V případě rovnosti součtu rozhoduje umístění v poslední rozjížďce.

Kategorie, počet rozjížděk, trať, čas startu:
rozjižďky

trať

1

2

okruh

B
0,5
km

3

start

kategorie
Z16
Z18
Z35
Z99
M16
M18
M29
M39
M49
M99

Kadetky
Juniorky
Ženy
Ženy masters
Kadeti
Junioři
Muži ELITE
Muži masters I
Muži masters II
Muži masters III

ročník
2000-2001
1998-1999
1981-1997
1980 a st.
2000-2001
1998-1999
1987-1997
1977-1986
1967-1976
1966 a st.

rozjižďky

trať

3
okruh

A
4
3

1,0
km

start
první rozjížďky od 12:00
druhé rozjížďky od 12:20
třetí rozjížďky od 12:40
čtvrté od 13:10 hod.

ročník

Chlapci do 6 let
2010 a mladší
Dívky do 6 let
Chlapci do 8 let
2008 - 2009
Dívky do 8 let
Chlapci do 10let
2006 - 2007
Dívky do 10 let
Mladší žáci
2004 - 2005
Mladší žákyně
Starší žáci
2002 - 2003
Starší žákyně

první rozjížďky od 10:00
druhé rozjížďky od 10:30
třetí rozjžďky od 11:00 hod.

Kategorie
M6
Z6
M8
Z8
M10
Z10
M12
Z12
M14
Z14

Pro určení kategorie rozhoduje věk dosažený v letošním roce.

Pravidla:

Závod se řídí pravidly ČSC, ustanovením tohoto rozpisu a propozicemi Poháru KvSC 2016 („Závodníci se zařazují do

kategorií vždy podle věku, který dovršili nebo dovrší v příslušném kalendářním roce bez ohledu na den a měsíc narození.
Předčasný přestup do vyšší věkové kategorie je výjimečně možný na základě písemného vyjádření rodičů sportovce potvrzeného
lékařem. Toto potvrzení bude při prvním startu předáno pořadateli závodu. Závodník startuje v rámci celého Poháru pouze
v kategorii, za kterou nastoupí při svém prvním pohárovém závodě 2016. Start závodníka ve více kategoriích není přípustný.“).

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 kolem v odpovídajícím technickém
stavu. 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 případných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídatelných okolností.
Zázemí závodu: Zdravotník v prostoru startu závodu, zajištěn přístup k pitné vodě a WC. Možnost občerstvení v restauraci.
Doporučené parkování u prodejny Lidl Chodov, z parkoviště k registraci a startu závodu
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ogqpyjqdbbsxdacz
Vyhlášení a ceny: Kategorie M6, Z6 až M14, Z14 budou vyhlášeny v 11:30 hod., ostatní kategorie ve 14:00 hod.
V kategoriích do 10-ti let účastnická medaile pro všechny děti. V kategoriích do 18-ti let bude vyhlašováno
pódium do 5. místa. Medaile pro první tři v každé kategorii.
TJ Plamen Chodov, 2.3.2016
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TJ Plamen Chodov podporují

TJ Plamen Chodov, 2.3.2016
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