PROPOZICE MTBCROSS.cz pro školy
- závod na horských kolech pro základní a střední školy
Datum konání:
čtvrtek 27.9.2018
Místo konání:
Stříbrné jezero – u restaurace
Pořadatel:
MTB CROSS.cz, z.s.
Ředitel závodu: Jan Krejčíř
Přihlášky zašlete na: honza@sportovnikurzy.cz nejpozději do 24. 9. 2018
Závodní okruh:
Trať je vedena po přírodních uzavřených komunikacích v areálu Stříbrného jezera v
Opavě. Délka trati cca 1,5 km s velmi jednoduchými překážkami.
Kategorie účasti:
ročníky narození

škola

počet okruhů

2011 a mladší

základní škola

1 okruh

2009-2010

základní škola

1 okruhy

2007-2008

základní škola

2 okruhy

2005-2006

základní škola

2 okruhy

2004 a starší

základní škola

3 okruhy

1.-4. ročník

střední škola

4 okruhů

pozn.

Startovné: ZDARMA
Školní štafeta
– je složena ze 3 členů (minimálně 1 dívka), každý žák jede jeden okruh.
– je hodnocena zvlášť kategorie ZŠ a SŠ

Harmonogram:
čtvrtek 27.9.2018
9.00 - registrace pro základní školy
9.30 - start závodů základních škol
10.30 - registrace pro střední školy
10.45 - start závodu středních škol
11.15 - start školních štafet
11.45 - vyhlášení vítězů
Harmonogram je pouze orientační.
Ceny pro vítěze:
První tři závodníci každé kategorie získají diplomy.
Služby zajištěné pořadatelem.
Během závodu zajišťuje pořadatel občerstvení ve formě nealko nápoje.
Závodníkům budou k dispozici WC, restaurace, parkovací plocha v těsné blízkosti startu.
PRAVIDLA:
Jízdní kolo:
Jsou dovoleny všechny typy horských MTB a trekových jízdních kol.
Chrániče:
Závodníci jsou povinní mít během závodu na hlavě cyklistickou přilbu. Dále doporučujeme
použít cyklistické rukavice, chrániče loktů a kolen.
Pojištění:
Organizátoři nepřebírají zodpovědnost za zranění a případné ztráty a poškození výstroje
před a během závodů. Účastníkům doporučujeme sjednat si na dobu závodů individuální
pojištění.
Diskvalifikace:
Závodníci budou diskvalifikování kvůli následujícím přestupkům:
- jízda bez přilby
- účast v závodě pod cizím jménem
- výměna startovního čísla
- nesportovní chování
- odstartování v nesprávné startovní skupině
- užití cizí pomoci
Vedení závodu si vyhrazuje právo v případě nutnosti diskvalifikovat účastníka závodu.
MTB CROSS, září 2018

