Propozice závodů seriálu „LOKO MTB Cup“ 2014
I.

Pořadatel

CK LOKO Rakovník
TJ Lokomotiva Rakovník
II.

Datum konání závodů:

1. závod - sobota 12.4.2014
2. závod - neděle 11.5.2014
3. závod - neděle 17.8.2014
4. závod - sobota 20.9.2014 (finálový závod vč. vyhlášení celkových výsledků seriálu a bohaté tomboly)

III.

Místo startu a cíle, prezentace

Rakovník, Jílák (u kynologického cvičiště)
Mapa: http://www.mapy.cz/s/921S
GPS souřadnice: 50°6'53.817"N, 13°42'47.912"E

IV.

Registrace, prezentace

Registrace on-line
-

Prostřednictvím webové přihlášky (www.ckokorakovnik.webnode.cz) a to vždy nejpozději do středy
20:00 předcházející datu závodu.

Registrace u prodejců jízdních kol „Jízdní kola Rezek-Rezková Rakovník“ a „Ramala Rakovník“, vždy nejpozději
do středy předcházející datu závodu.
Registrace v den pořádání závodu probíhá současně s prezentací, nejpozději 30 minut před zahájením závodu
dané kategorie dle následujícího časového rozpisu:
Ukončení
registrace

Ukončení
Kategorie

registrace

Kategorie

9:30

Plastové motorky (do 3let)

10:15

Skoro žáci/žákyně (7-8let)

9:40

Odrážedla (do 3let)

11:30

Nejmladší žáci/žákyně (9-10let)

9:50

Kolaři (3-4 roky)

11:50

Mladší žáci/žákyně (11-12let)

10:00

Kluci, dívky (5-6 let)

12:15

Starší žáci/žákyně(13-14let)

Přihláška obsahuje mj. prohlášení o odpovědnosti zákonného zástupce účastníka. Každý zákonný zástupce
účastníka přihlášku vyplní a podepíše. V případě přihlášení prostřednictvím webové přihlášky, bude tato
podepsána při prezentaci závodu.
Při prezentaci obdrží každý závodník startovní číslo.
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V.

Startovné

Jednotlivý závod
-

Startovné při registraci on-line a současném připsání částky na účet nejpozději do středy předcházející
datu závodu 50,-Kč.

-

Startovné při registraci a současném zaplacení částky u prodejců jízdních kol „Jízdní kola RezekRezková Rakovník“ a „Ramala Rakovník“ nejpozději do středy předcházející datu závodu je 50,-Kč

-

Startovné při přihlášení v průběhu prezentace v den konání závodu je 100,-Kč

Celý seriál závodů (4 závody)
-

Startovné na celý seriál závodů
o

při registraci on-line a současném připsání částky na účet do středy 9.4.2014 je 150,- Kč

o

při registraci a současném zaplacení částky u prodejců jízdních kol „Jízdní kola Rezek-Rezková
Rakovník“ a „Ramala Rakovník“ nejpozději do středy 9.4.2014 je 150,-Kč

o

při registraci v průběhu prezentace prvního závodu seriálu (12.4.2014) – 180,-Kč

o

při registraci on-line a současném připsání částky na účet do středy 7.5.2014 je 120,-Kč

o

při registraci a současném zaplacení částky u prodejců jízdních kol „Jízdní kola Rezek-Rezková
Rakovník“ a „Ramala Rakovník“ nejpozději do středy 7.5.2014 je 120,-Kč

o

při registraci v průběhu prezentace druhého závodu seriálu (11.5.2014) je 150,-Kč

V ceně startovného nápoj a sladká odměna v cíli, startovní číslo, zpracování výsledků, organizační
zajištění
Pokyny k placení startovného jsou součástí on-line přihlášky. Platba je provedena převodem na
č. ú 540013339/0800, variabilní symbol – rodné číslo závodníka, specifický symbol 012014.

VI.

Časový rozpis závodu
10:00

Plastové motorky (do 3let)

12:00

Nejmladší žáci/žákyně (9-10let)

10:10

Odrážedla (do 3let)

12:20

Mladší žáci/žákyně (11-12let)

10:20

Kolaři (3-4 roky)

12:45

Starší žáci/žákyně(13-14let)

10:30

Kluci, dívky (5-6 let)

13:30

Vyhlášení výsledků

10:45

Skoro žáci/žákyně (7-8let)

11:30

Vyhlášení výsledků

Časy startů a vyhlášení jsou orientační.
Podrobný rozpis kategorií je uveden v pravidlech seriálu.
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VII.

Trať

Na každý závod seriálu bude vytyčena jiná trať zhruba o těchto délkách
-

Plastové motorky – cca 100m

-

Odrážedla – cca 200m

-

Kolaři – cca 400m

-

Kluci, dívky – cca 1000m (2x500m okruh)

-

Skoro žáci/žákyně – cca 1500m (3x500m okruh)

-

Nejmladší žáci/žákyně – cca 2000m (2x1000m okruh)

-

Mladší žáci/žákyně – cca 3000m (3x1000m okruh)

-

Starší žáci/žákyně – cca 5000m (5x1000m okruh)

VIII.

Ceny

Diplomy, medaile, sladkost (bližší informace jsou uvedeny v pravidlech seriálu).
Po 4. závodě bohatá tombola pro účastníky minimálně 2 závodů.

IX.

Zdravotní zajištění

Zdravotní dohled a případná zdravotní pomoc je zajištěna kvalifikovaným lékařským personálem.

X.

Parkování

V místě konání závodu – u kynologického cvičiště, popř. podél příjezdové komunikace (bude řízeno pořadateli)

XI.

Pojištění

Pořadatel nezajišťuje. Doporučujeme lékařskou prohlídku a úrazové pojištění pro den akce.

XII.

Doprovodný program

Občerstvení
Skákací hrad (bohužel ne na všechny závody)

XIII.

Kontakt na organizátory

Za TJ Lokomotiva Rakovník :
František Dobrý , (tel.: 737134987)
Za CK LOKO Rakovník - trať a organizační zajištění:
Robert Dobrý – ředitel závodu (tel. 732 470 675), Monika Dobrá (tel. 607 009 592)
Kontaktní e-mail: cklokorakovnik@outlook.com

TĚŠÍME SE NA VÁS
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