
Pořadatel:            NO RESPECT RACING TEAM KRASLICE z.s.

   Fučíkova 1870, Kraslice 35801

https://www.facebook.com/NoRespectTeam/

Ředitel závodu: Michael Rok tel. +420703530958 e-mail: michael.rok@seznam.cz

Hlavní rozhodčí: Petr Bradáč tel. +420608160178 e-mail: kolouch86@seznam.cz

Jednatel závodu: Tomáš Štěpánek tel. +420774029080 e-mail: tom.stepanek17@email.cz

Termíny závodů: 1. Kraslice Pumptrack             14.5.2022 / 15.5.2022 4X https://www.facebook.com/NoRespectTeam/

                              2. Sokolov Pumptrack                      4.6.2022             tom.stepanek17@email.cz

                              3. Chodov Pumptrack                     11.6.2022    http://plamenchodov.cz/

                              4. Chodov Pumptrack                     28.8.2022                        http://plamenchodov.cz/

                              5. Kynšperk nad Ohří Pumptrack    10.9.2022                     bikerdom@atlas.cz

                              6. Kraslice Pumptrack          24.9.2022 / 25.9.2022 Trail závod             https://www.facebook.com/NoRespectTeam/

                              7. Mladá Boleslav                          náhradník

Registrace:  Registrace na závod je možná online na webových stránkách 

https://no-respect-racing-team-kraslice-2.webnode.cz/

                     nebo přímo na místě v den závodu, čas od 10 hodin. Děti do 18 let se mohou účastnit závodu pouze

                     v doprovodu dospělé osoby, která souhlas s účastí dítěte v závodu stvrdí svým podpisem.

Tratě: pro pumtrack – povrch dle pořádajícího (hlína, asfalt, odval)

Odrážedla                      odrážedlo                         1 - 4 roky   zdarma     + 50,- Kč 

Začátečník                      kolo                                3 - 7 let                          100,- Kč     + 50,- Kč 

Děti                                 kolo                                8 - 9 let  100,- Kč     + 50,- Kč 

Junioři                             kolo                             10 - 14 let   100,- Kč     + 50,- Kč 

Juniorky                           kolo                             10 - 14 let 100,- Kč     + 50,- Kč 

Hobíci                              kolo                             15 - 30 let   100,- Kč     + 50,- Kč 

Ženy                                kolo                             nad 15 let     100,- Kč     + 50,- Kč 

Zkušení Pardi                   kolo                             nad 30 let        100,- Kč     + 50,- Kč 

Ostatní  (koloběžka, skateboard, inline brusle)             1 – 99 let 100,- Kč     + 50,- Kč 

Pravidla :

Vybavení účastníka: 

Cyklistická přilba a chrániče kolen jsou povinné po celou dobu závodu i tréninku.  

Doporučujeme vhodnou obuv, chrániče loktů, rukavice apod.

K identifikaci závodníka slouží startovní číslo přidělené pořadatelem, které účastník připevní na řídítka svého kola.

Starovní číslo nesmí účastník nijak upravovat.

Trať: 

Je stanovena dráhou pumtracku od místa označeného „START“ do místa označeného „CÍL“. 

Pro rozjezd jezdce před startem je možné využít nájezdovou rampu, je-li pořadatelem připravena.

Organizace soutěže: 

Závody na puptracku jsou organizovány ve dvou soutěžních disciplínách, kdy kvalifikace bude shodná pro všechny závody

a finálové jízdy rozděleny dle typu dráhy.

Kvalifikace: 

Jezdec absolvuje dvě jízdy po pumtracku samostatně na dvě kvalifikační kola v příslušné kategori a je mu změřen čas. 

Započítává se lepší čas. V případě nepředvídatelných údálostí (zranění, defekt kola) je možno zajet pouze jednu kvalifikační jízdu.

Finálové jízdy: 

Jsou rozděleny dle typu dráhy a to následovně – vyřazovací jízda – jezdci na dráze startují naproti sobě, lepší

z kvalifikace si vybírá startovní místo. Vybraná startovní místa jsou vždy určena hlavním pořadatelem seriálu.

Při nevhodnosti vyřazovací jízdy je zvolena varianta - samostatné jízdy - na nejdelší měřenou vzdálenost, která

je předem stanovena pořadatelem. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit počet jízd dle počtu účastníků závodu.

UMÍSTĚNÍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

BODY 30 20 15 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 0

Vyhlášení a ceny: 

Vyhlášení proběhne vždy po každém jednotlivém závodě. Celkové vyhlášení výsledků proběhne na posledním závodě seriálu.

Průběžné výsledky budou zveřejněny na stránkách klubu.

Tabulka bodování:

NO RESPECT RACING TEAM KRASLICE z.s.  

PUMPTRACK SERIÁL CZ  2022

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN MĚSTEM KRASLICE

                                      Místo                                      Den konaní

                   

Kategorie                Dopravní prostředek                 Věk                                   Startovné + číslo
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