P ROPOZICE ZÁVODU
P ODZIMNÍ CYKLOKROS 2012
Přibližný časový harmonogram:
14:45 začátek registrace; startovné 30 Kč.
Od 15:35 startují jednotlivé kategorie.
Výsledky jsou vyhlašovány průběžně po dojezdu jednotlivých kategorií, zveřejněny budou
na internetových stránkách oddílu UFO.
Pro vítěze jsou připraveny diplomy a věcné ceny.
Zakončení závodu nejpozději v 18:00 hodin.

Rozpis kategorií a tras
Kategorie

Ročník

Počet kol

Čas startu

Žáci I

2004-2006

1

15:35

Žákyně I

2004-2006

1

15:35

Žáci II

2001-2003

3

15:50

Žákyně II

2001-2003

2

15:50

Žáci III

1998-2000

5

16:15

Žákyně III

1998-2000

3

16:15

Kadeti

1996-1997

7

17:05

Kadetky

1996-1997

5

17:05

Junioři

1994-1995

10

17:05

Juniorky

1994-1995

7

17:05

„Rodinná štafeta“

1942-2006

3x1

16:40

Poznámka:
Časy u jednotlivých kategorií jsou pouze orientační a může dojít k posunu.

Pravidla:
1. Přihlásit se může každý ve věku jedné z uvedených kategorií.
2. Závodník může na vlastní žádost startovat ve vyšší věkové kategorii, pokud v ní jsou již přihlášeni alespoň dva závodníci, kteří do ní podle věku přísluší. Ztrácí tím však možnost startovat ve své věkové kategorii. Dívka může na vlastní žádost startovat v chlapecké kategorii.
3. V kategorii „Rodinná štafeta“ soutěží tříčlenné týmy, kdy jeden musí být starší 21 let a dva
ve věku 6 až 18 let. Věkový rozdíl mezi nejstarším a nejmladším členem týmu musí přitom
činit alespoň 15 let. Všichni členové týmu nemusejí být navzájem příbuzní.
4. Závod „Rodinná štafeta“ se uskuteční pouze, pokud jsou přihlášeny alespoň dva týmy.
5. Štafetu si předávají členové týmu dotykem v prostoru startu/cíle (+/- 10 metrů od startovní
čáry) s tím, že přebírající závodník může již předem nasednout na kolo.
6. Při registraci se zapíše jméno, adresa trvalého bydliště a eventuelně oddíl a zaplatí startovné
30,- Kč. Pokud závodník startuje v kategorii „Rodinná štafeta“ a ještě jedné další, zaplatí
startovné pouze jednou.
7. Startovné neplatí členové oddílu UFO, kteří mají zaplacené členské příspěvky.
8. Pořadatel není oprávněn poskytovat osobní údaje závodníků třetím osobám.
9. Za start závodníka mladšího než 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce.
10. Každý závodník je povinen být během závodu vybaven cyklistickou přilbou a mít své
kolo v dobrém technickém stavu. Doporučujeme cyklistické rukavičky a sluneční brýle.

11. Přihlašuje se na místě před startem; od 14:45 nejpozději 15 minut před startem dané kategorie.
12. Počet startujících v jednom závodě je omezen na 25 závodníků. Přihlásí-li se v jedné kategorii více, bude se startovat na skupiny a prvním třem z každé skupiny bude měřen čas.
13. Pokud se v jedné věkové kategorii přihlásí méně než 3 závodníci, bude kategorie zrušena
a závodníci odstartují v kategorii vyšší. Dívky mohou startovat v tomto případě s chlapci,
a budou hodnoceny zvlášť.
14. Každému zaregistrovanému závodníkovi bude zapůjčeno startovní číslo, se kterým se dostaví
podle časového rozpisu a pokynů pořadatele ke startu. Nedostavení se ke startu = diskvalifikace. Číslo po závodě závodník opět odevzdá.
15. Startuje se hromadně. Při startu ve více řadách jsou vpředu závodníci s nižšími startovními
čísly. V případě, že startuje v jeden okamžik více než jedna kategorie ve více řadách, stojí
v předních řadách závodníci té kategorie, která jede větší počet kol.
16. Závodník je povinen projet celou trať a stanovený počet kol (1 kolo = cca 0,8 km). Nesmí
poškodit značení tratě, ani ohrozit ostatní závodníky.
17. Při pádu může znovu nasednout. Při rychle odstranitelné závadě (spadlý řetěz apod.) může
závodník pokračovat v závodě.
18. Závodník absolvoval závod, pokud se svým kolem absolvoval předepsanou trať a projel cílem.
19. V kategorii „Rodinná štafeta“ musí každý člen týmu projet právě jedno kolo, kdy v cílové
rovince předá dotykem štafetu dalšímu. Pořadí závodníků je libovolné. Čas týmu se počítá
od okamžiku startu do průjezdu posledního závodníka cílem.
20. Není povolena jízda bez držení řidítek ani jiné nebezpečné způsoby jízdy.
21. Jakékoliv porušení pravidel má za následek diskvalifikaci.
22. V případě zranění je připraven zdravotník s lékárnou.
23. Pořadatel neručí za ztrátu, či poškození kol a dalších věcí.
24. Trénovat a jinak překážet na trati v průběhu závodu je zakázáno!
25. Přestupky a sporné situace řeší ředitel závodu.
26. Protesty a reklamace výsledků podávejte bezprostředně po závodě.
27. Zaplacením startovného přistupuje závodník na pravidla závodu a dává pořadateli souhlas
k nakládání s poskytnutými osobními údaji při registraci v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb. a dále souhlasí s fotografováním a pořizováním audio záznamů své osoby bez nároku
na honorář. Tyto záznamy může pořadatel využívat pro marketingové účely.
28. Pořadatel si v odůvodněných případech vyhrazuje právo předčasného ukončení případně úplného zrušení závodu. V takovém případě bude závodníkům, kteří se již zaregistrovali, ale ještě nezávodili, vráceno startovné v plné výši.
29. Na účast v závodě není právní nárok.
Datum: 10. října 2012
Pořadatel: Pionýr – 213. pionýrská skupina UFO, Kryštofova 1013/21, Praha 4
Ředitel závodu: Jaroslav Hejný – tel.: +420 737 845 198
Sponzoruje: Cyklosport KERN, Hviezdoslavova ul. 1600, Praha 4
Grant: Městská část Praha 11, hlavní město Praha
Mediální partneři: zpravodaj Prahy 11 – Klíč

www.oddilufo.estranky.cz

