PROPOZICE ZÁVODU
PODZIMNÍ CYKLOKROS 2008
P ibližný asový harmonogram:

14:30 za átek registrace; startovné 30 K .
Od 15:35 startují jednotlivé kategorie.
Výsledky jsou vyhlašovány pr b žn po dojezdu jednotlivých kategorií, zve ejn ny budou
v asopisu Klí .
Pro vít ze jsou p ipraveny diplomy a v cné ceny.
Zakon ení závodu nejpozd ji v 18:00 hodin.
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Poznámky:

asy u jednotlivých kategorií jsou pouze orienta ní a m že dojít k posunu.

Pravidla:

1. P ihlásit se m že každý ve v ku jedné z uvedených kategorií.
2. Závodník m že na vlastní žádost startovat ve vyšší v kové kategorii, pokud v ní jsou již p ihlášeni alespo dva závodníci, kte í do ní podle v ku p ísluší. Ztrácí tím však možnost startovat ve své v kové kategorii. Dívka m že na vlastní žádost startovat v chlapecké kategorii.
3. V kategorii „Rodinná štafeta“ sout ží t í lenné týmy, kdy jeden musí být starší 21 let a dva
ve v ku 6 až 18 let. V kový rozdíl mezi nejstarším a nejmladším lenem týmu musí init alespo 15 let. Všichni lenové týmu nemusejí být navzájem p íbuzní.
4. Závod „Rodinná štafeta“ se uskute ní pouze pokud jsou p ihlášeny alespo dva týmy.
5. Štafetu si p edávají lenové týmu dotykem v prostoru startu/cíle (+/- 10 metr od startovní
áry) s tím, že p ebírající závodník m že již p edem nasednout na kolo.
6. P i registraci se zapíše jméno, adresa trvalého bydlišt a eventueln oddíl a zaplatí startovné
30,- K . Pokud závodník startuje v kategorii „Rodinná štafeta“ a ješt jedné další, zaplatí
startovné pouze jednou.

7. Startovné neplatí lenové oddílu UFO, kte í mají zaplacené lenské p ísp vky.
8. Po adatel není oprávn n poskytovat osobní údaje závodník t etím osobám.
9. Za start závodníka mladšího než 18 let nese odpov dnost jeho zákonný zástupce.
10. Každý závodník je povinen být b hem závodu vybaven cyklistickou p ilbou a mít své
kolo v dobrém technickém stavu. Doporu ujeme cyklistické rukavi ky.
11. P ihlašuje se na míst p ed startem; od 14:30 nejpozd ji 15 minut p ed startem dané kategorie.
12. Po et startujících v jednom závod je omezen na 25 závodník . P ihlásí-li se v jedné kategorii více, bude se startovat na skupiny a prvním t em z každé skupiny bude m en as.
13. Pokud se v jedné v kové kategorii p ihlásí mén než 3 závodníci, bude kategorie zrušena a
závodníci odstartují v kategorii vyšší. Dívky mohou startovat v tomto p ípad s chlapci, a budou hodnoceny zvláš .
14. Každému zaregistrovanému závodníkovi bude zap j eno startovní íslo, se kterým se dostaví
podle asového rozpisu a pokyn po adatele ke startu. Nedostavení se ke startu = diskvalifikace. íslo po závod závodník op t odevzdá.
15. Startuje se hromadn . P i startu ve více adách jsou vp edu závodníci s nižšími startovními
ísly. V p ípad , že startuje v jeden okamžik více než jedna kategorie ve více adách, stojí
v p edních adách závodníci té kategorie, která jede v tší po et kol.
16. Závodník je povinen projet celou tra a stanovený po et kol (1 kolo = cca 0,8 km). Nesmí
poškodit zna ení trat , ani ohrozit ostatní závodníky.
17. P i pádu m že znovu nasednout. P i rychle odstranitelné závad (spadlý et z apod.) m že
závodník pokra ovat v závod .
18. Závodník absolvoval závod, pokud se svým kolem absolvoval p edepsanou tra a projel cílem.
19. V kategorii „Rodinná štafeta“ musí každý len týmu projet práv jedno kolo, kdy v cílové
rovince p edá dotykem štafetu dalšímu. Po adí závodník je libovolné. as týmu se po ítá od
okamžiku startu do pr jezdu posledního závodníka cílem.
20. Není povolena jízda bez držení idítek ani jiné nebezpe né zp soby jízdy.
21. Jakékoliv porušení pravidel má za následek diskvalifikaci.
22. V p ípad zran ní je p ipraven zdravotník s lékárnou.
23. Po adatel neru í za ztrátu, i poškození kol a dalších v cí.
24. Trénovat a jinak p ekážet na trati v pr b hu závodu je zakázáno!
25. P estupky a sporné situace eší editel závodu.
26. Protesty a reklamace výsledk podávejte bezprost edn po závod .
27. Zaplacením startovného p istupuje závodník na pravidla závodu a dává po adateli souhlas
k nakládání s poskytnutými osobními údaji p i registraci v souladu se zákonem . 101/2000
Sb. a dále souhlasí s fotografováním a po izováním audio záznam své osoby bez nároku na
honorá . Tyto záznamy m že po adatel využívat pro marketingové ú ely.
28. Po adatel si v od vodn ných p ípadech vyhrazuje právo p ed asného ukon ení p ípadn úplného zrušení závodu. V takovém p ípad bude závodník m, kte í se již zaregistrovali, ale ješt nezávodili, vráceno startovné v plné výši.
29. Na ú ast v závod není právní nárok.
Datum: 1. 10. 2008
Po adatel: Pionýr – 213. PS UFO, Kryštofova 1013, Praha 4
editel závodu: Jaroslav Hejný – tel.: +420737845198
Sponzoruje: Cyklosport KERN, Hviezdoslavova ul. 1600, Praha 4
Grant: M stská ást Praha 11
Mediální partne i: zpravodaj Prahy 11 - Klí

www.oddilufo.estranky.cz

Prodejna u zastávky
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