Propozice 21. ročníku závodu horských kol MTB
Pořadatel:

Obec Jesenice u Rakovníka a Horolezecký klub Rakovník z.s.

Závod je součástí:

- Outdoor festivalu Jesenice 2019

Termín :

19.10.2019

Trasy:

Dlouhá cca 50 km a krátká (hobby) cca 25 km

Trasa „MTB“ 50 km start v 11,00 hodin
kategorie
Muži
Muži
Muži
Muži
Muži

M1
M2
M3
M4
M5

(19 - 29 let)
(30 - 39 let)
(40 - 49 let)
(50 - 59 let)
(60 a více let)

ročníky
1990 -2000
1980 -1989
1970 -1979
1960 -1969
1900 -1959

Ženy
Ženy
Ženy

Z1
Z2
Z3

(19 - 29 let)
(30 - 39 let)
(40 a více let)

1990 -2000
1980 -1989
1900 -1979

Značení tratě

Trasa „HOBBY“ 25 km start v 11,00 hodin:
„Odvážné děti“
Kadeti
Kadetky
Juniorky
Junioři
Ženy
Muži
Tamdemy
Muži + ženy

D 9
D10
D11
JZ
JM
ZK
MK
TA
EK

(11 -14 let)
(15 -16 let)
(15 -16 let)
(17 -18 let)
(17 -18 let)
(19 - a více let)
(19 - a více let)
(19 - a více let)
(15 - a více let)

2005 - 2008
2003 - 2004
2003 - 2004
2001 - 2002
2001 - 2002
1900 - 2000
1900 - 2000
1900 - 2000
1900 - 2004

(jen celkově)

(jen celkově)
(jen celkově)
(jen celkově) - NOVĚ
(jen celkově - elektrokola)

Dětské kategorie závodí na okruhu, který je nově jen v areálu ATC
„Motorkáři“
„Odstrkovači“
„Kolaři“
Pidilidi
Miniděti
Děti
Ml.žáci
St.žáci

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8

(1 - 2 roky) 2017 - 2018
(3 - 4 roky) 2015 - 2016
(3 - 4 roky) 2015 - 2016
(5 - 6 let) 2013 - 2014
(7 - 8 let) 2011 - 2012
( 9 – 10 let) 2009 - 2010
(11 -12 let) 2007 - 2008
(13 -14 let) 2005 - 2006

cca
cca
cca
cca
cca
cca
cca
cca

150 m
150 m
200 m
0,5 km
1,0 km
1,5 km
2,0 km
2,0 km

start v 11,10hod. - jen na asfaltu v areálu ATC
start v 11,10hod. - jen na asfaltu v areálu ATC
start v 11,10hod. - jen malý okruh v areálu ATC
start v 11,20 hod. - 1 XC okruh v areálu ATC
start v 11,20 hod. - 2 XC okruhy v areálu ATC
start v 11,30 hod. - 3 XC okruhů v areálu ATC
start v 11,30 hod. - 4 XC okruhy v areálu ATC
start v 11,30 hod. - 4 XC okruhy v areálu ATC

Děvčata jsou zařazena do chlapeckých kategorií, při zařazování se jim ubírá jeden rok.
Děti a mladiství do 18 let musí mít na přihlášce písemný souhlas rodičů.
Pořadatele trasy a počty okruhů dětských závodů v jednotlivých kategoriích případně
upraví dle aktuálního stavu počasí a tratě.
Prezentace:

8.30-10,45 hod. v restauraci v AUTOCAMPINKU (příjezd na start bude označen cedulemi)

Start:

v 11.00 hod. – hlavní závod v areálu AUTOCAMPINKU
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od 11,20 hod. – dětské závody na samostatné trati přímo v areálu AUTOCAMPINKU
Ukončení- limit: 14,45 hod.
Protesty:

do 14,20 hod. + vklad láhev rumu

Vyhlášení výsledků:

Dětské závody v ATC
- od 12,30 hod.
Hlavní závod na 25 a 50 km - od 14,30 hod.

Tombola:

Minimálně 20 hodnotných cen – od 15,00 hod. (ihned po vyhlášení výsledků)
!!! Hlavní cena v tombole jsou tradičně značkové hodinky Mercedes-Benz !!!

Startovné:

děti do 15.-ti let 100,- Kč. Přihlašování dětí je možné jen v den startu!
Junioři a kadeti do 18.-ti let poloviční sazba dospělých (dle termínů)
Předem přihlášení do 11.10.2019 300,- Kč, přihlášky v den startu 400,- Kč, ale již bez záruky

upomínkového předmětu. Číslo účtu pro zaslání startovného je 0543566369 / 0800
variabilní symbol Vám bude systémem vygenerován při on-line přihlášení.
Vygenerované číslo (variabilní symbol pro platbu) obdržíte na Váš E-mail s potvrzením
o přihlášení do závodu.
Každý včetně dětí obdrží:
pamětní předmět, občerstvení v průběhu závodu, občerstvení (krkovice/rizoto) a nápoj
(pivo/limo) po dojezdu do cíle, losovací lístky do tomboly o věcné ceny a vstupenku na
večerní cyklus přednášek „Cestovatelský maraton“ konaný 19.10.2019 od 17,00 hodin v
kulturním centru v Jesenici.
Ceny:

1. - 3. místo v kategorii - věcné ceny, pamětní diplom, medovina s logem závodu.
Hlavní cena je určena pro nejrychlejšího „SUROVCE“ v kategorii muži a ženy celkově.
Ostatní věcné ceny budou rozdány v tombole mezi všechny zúčastněné závodníky.

Ostatní:

K dispozici bude mycí zařízení WAP na umytí kol a sprchy s teplou vodou na umytí závodníků.

Podmínky:

Závod se jede na vlastní nebezpečí. Závodník se zavazuje k dodržování pravidel závodu.
Musí být zdravotně způsobilý. Zprošťuje pořadatele zodpovědnosti za zranění, zcizení a
ztráty, které se mohou přihodit v průběhu závodu.
Přilba musí být po celou dobu závodu na hlavě !

Kontakty:

Milan Sunkovský

GSM: 606 - 648 181

E-mail: sunkovsky@croy.cz

Zdeněk Benedikt

GSM: 736 - 115 278

E-mail: z.bened@email.cz

Saša Krško

GSM: 605 - 738 513

E-mail: sasa.krsko@seznam.cz

Informace o dalším programu: www.jesenickysurovec.cz a www.jesenickyfestivalek.cz

