Pravidla 1. Ročníku seriálu „LOKO MTB Cup“

I.

2014

Datum a místo konání závodů:

„Dětský MTB pohár“ 2014 se skládá z následujících 4 závodů:
1.
2.
3.
4.

II.

sobota 12.4.2014, Rakovník Jílák
neděle 11.5.2014, Rakovník Jílák
neděle 17.8.2014, Rakovník Jílák
sobota 20.9.2014, Rakovník Jílák (finálový závod s vyhlášením výsledků seriálu závodů)

Kategorie

Kategorie Seriál závodu je vypsán pro děti do 14ti let a to následovně.
-

Do 3 let, plastové motorky, rok narození 2011 a mladší (M1-3)
Do 3 let, odrážedla, rok narození 2011 a mladší (O1-3)
3-4 roky, kolaři (kola 12“), rok narození 2010 – 2011(K3-4)
5-6 roky, kluci/dívky (kola 12“, 16“), rok narození 2008 – 2009(KL5-6, DI 5-6)
7-8 let, skoro žáci/žákyně (kola 20“, 24“), rok narození 2006-2007 (SKŽK7-8,SKŽD7-8)
9-10 let, nejmladší žáci/žákyně (kola 24“, 26“), rok narození 2004-2005(NŽK9-10,NŽD9-10)
11-12 let, mladší žáci/žákyně (kola 24“, 26“), rok narození 2002-2003(MŽK11-12,MŽD11-12)
13-14 let, starší žáci/žákyně (kola 26“), rok narození 2000-2001(SŽK13-14,SŽD13-14)

Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození.
Poznámka:
Každý závodník má právo přihlásit se kromě své i do vyšší věkové kategorie. Pro každou přihlášenou kategorii
závodníka musí být vyplněna přihláška/registrace a zaplacen příslušný poplatek.

III.

Bodové hodnocení a bodování v rámci seriálu
1.místo - 30bodů
2.místo - 26bodů
3.místo - 23bodů
4.místo - 21bodů
5.místo - 20bodů
6.místo - 19bodů
7. – 24.místo po 1bodu sestupně

Závodníci budou hodnoceni ve všech závodech seriálu ve své věkové kategorii.
Vítězem seriálu „Dětský MTB pohár“ v dané věkové kategorii se stává účastník s nejvyšším počtem bodů
získaných za absolvování závodu v dané věkové kategorii.
V případě rovnosti bodů rozhoduje:
1. Vyšší počet absolvovaných a dokončených závodů
2. Umístění ve finálovém závodě seriálu.
Absolutním vítězem seriálu všech věkových kategorií se stává závodník s nejvyšším počtem získaných bodů.
V případě rovnosti bodů rozhoduje:
1. Vyšší počet absolvovaných a dokončených závodů
2. Počet vítězství
3. Průměrný počet startujících v kategorii
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IV.

2014

Vyhlášení a odměny
Vyhlášení jednotlivých závodů seriálu:
a) Účastníci závodu ve vypsaných kategoriích do 6ti let
- Každý účastník obdrží diplom
- Závodníci, kteří se umístí na 1., 2. a 3. místě své věkové kategorie získají navíc medaili
b) Účastníci závodu ve vypsaných kategoriích od 7 do 14let
- Závodníci, kteří se umístí na 1. – 5. dané věkové kategorie získají diplom
- Závodníci s umístěním na 1., 2. a 3. dané věkové kategorie navíc získají medaili.
Po projetí cílem bude čekat na každého účastníka sladká odměna.
Vyhlášení výsledků celého seriálu závodů:
a) Závodníci, kteří se se svým bodovým ohodnocením za celý seriál závodů umístí na 1. – 3. místě
v dané kategorii získají diplom, medaili a věcné ceny.
b) Absolutní vítěz získá pohár pro absolutního vítěze seriálu.
c) Pro závodníky, kteří se účastnili minimálně 2 závodů seriálu, bude připravena tombola.

V.

Všeobecné ustanovení
Závodník startuje vždy na vlastní nebezpečí. Účastník je povinen dbát pokynů pořadatele.
V případě špatně nebo neúplně vyplněné přihlášky se startující vystavuje riziku, že jeho výsledek nebude
započítán.
Pořadatel závodu má právo ověřit správnost údajů.
Jakákoliv technická a fyzická pomoc závodníkovi se trestá jeho vyloučením ze závodu. Výjimku tvoří
občerstvení zajišťované doprovodem a zdravotnická pomoc.
Závod končí průjezdem vítěze kategorie cílem a bodují i jedinci se ztrátou kola, pokud jsou na bodovaném
místě.
Jestliže závodník odstoupí z jakéhokoliv důvodu ze závodu, je povinen tuto skutečnost nahlásit
pořadatelům v místě prezentace závodu.
Každý účastník by se měl chovat podle zásad fair-play, slušně, ohleduplně a neohrožovat na zdraví sebe ani
ostatní závodníky.
Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR. Každý
účastník startuje na vlastní nebezpečí. Používání ochranné přilby je povinné!
Závodník je povinen dodržovat předepsaná ustanovení a organizační pokyny pořadatelů. Závodník, který se
nezúčastní vyhlašování výsledků, ztrácí nárok na výhru. Výhra pak propadá ve prospěch pořadatele.
Pořadatel je oprávněn provádět případné změny v ustanovení tohoto rozpisu.

VI.

Organizace závodů
Závodníci se řadí ve vyhrazeném prostoru u startu dle průběžného pořadí dle pokynu pořadatele. Následuje
prezentace jednotlivých účastníků. Minutu před startem opustí rodiče či doprovod dětí startovní a cílový
prostor.
Závodník se řídí pokyny pořadatele.
Rodiče a doprovod závodníků nesmí z bezpečnostních důvodů vstupovat na trať.
Rodiče nesmí pomáhat dětem v průběhu závodu. Na trati je zajištěna pomoc pořadateli.
Apelujeme na ohleduplnost kuřáků: mějte prosím ohled na děti a nekuřáky.
Pobyt mezi páskami vymezující trať je přísně zakázán. Před přechodem tratě je nutné se důkladně
rozhlédnout. Závodník má na trati absolutní přednost.
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VII.

2014

Porušení pravidel
Za porušení pravidel se považuje
- Start z jiného místa, než je k tomu určené (před startovní páskou, vedle vyhrazeného prostoru,
apod.).
- Úmyslné zkrácení tratě.
- Hrubé a nesportovní chování, zejména vůči soupeřům a organizátorům. Stejná pravidla platí i pro
doprovod závodníků.
- Špatně či neúplně vyplněná přihláška.
- Jízda bez helmy.
- Poskytnutí pomoci druhé osoby k dosažení výsledku v podobě tlačení, tažení, výměny celého kola.
- Absolvování závodu bez startovního čísla.
Možnosti potrestání porušení pravidel
- slovní napomenutí
- časová penalizace
- diskvalifikace ze závodu

O trestu rozhoduje ředitel závodu. Neznalost pravidel se nepřipouští jako omluva.

VIII.

Podání protestu
Protest na výsledek a porušení pravidel je možné podat ústně nebo písemně v den závodu, a to nejpozději
20 minut po dojezdu posledního závodníka kategorie.
Protest je možné podat pouze u ředitele závodu.
Rozhodnutí ředitele závodu je konečné a definitivní.

IX.

Kontakt
Email: cklokorakovnik@outlook.com
Telefon:
Robert Dobrý (ředitel závodu) 732 470 675
Monika Dobrá 607 009 592
František Dobrý 737 134 987
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