Orientační závod dvojic horských kol
Pořadatelé:

Město Rakovník a Horolezecký klub Rakovník z.s.
Závod je součástí víkendu „RAKOVNICKÉ CYKLOVÁNÍ 2018“

Termín:

pátek 20.7.2018

Popis závodu: Jedná se o orientační závod dvojic na horských kolech. Závod je určen široké veřejnosti
rekreačních sportovců a turistů, kteří umí jezdit na kole a alespoň trochu se vyznají v
turistické mapě. V prostoru konání závodu (na sinicích, polních a lesních cestách) bude
umístěno 20 - 24 kontrol, které budou mít soutěžící dvojice zakreslené v mapě a jejich umístění
budou mít popsány na kartičce slovně. Mapu dvojice obdrží od pořadatelů 1 minutu před
startem. Startovat se bude v intervalech cca 3 dvojice v jedné minutě. Čas startu bude
dvojici přidělen dle přihlášení při prezenci. První dvojice startují v 16,30 hod. poslední
dvojice nejpozději v 17,00 hod.
Cílem závodu je ve stanoveném časovém limitu najít v terénu co nejvíce kontrol a tím nasbírat
co nejvíce bodů. Každá kontrola má jinou hodnotu bodů. Kontroly závodníci objíždějí
v libovolném pořadí.
Časový limit (maximální) pro absolvování závodu jsou 3 hodiny od startu dvojice. Samozřejmě
Lze přijet do cíle i dříve. Překročení limitu neznamená vyloučení ze závodu, ale bude
penalizováno odebráním bodů, a to v poměru za každou započatou minutu se škrtá dvojici 5
bodů, ale dosažený čas zůstává.
Nalezení kontroly si závodníci označí přiložením čipu k z elektronické jednotce zavěšené
pod kontrolním lampionem. Čip závodníci obdrží při prezenci za zálohu 200,- Kč.
Trasa závodu: Všechny kategorie mají stejné kontroly (v časovém limitu 3 hodiny všechny kontroly objet
nejde...). Nejvzdálenější kontroly jsou umístěny max. cca 15 km od Rakovníka.
Mapa:

Mapy a bodové ohodnocení kontrol budou rozdány závodníkům 1 minutu před startem.
V mapě jsou kontroly zakresleny kolečky a označeny číslem. Kartička na zaznamenávání
kontrol a pomocný popis umístění kontrol budou účastníkům předány při prezenci před
startem závodu.

Doporučené vybavení:
horské nebo trekkingové kolo, mapník, občerstvení a pití na cestu, mobilní telefon, který je
povinný mít alespoň jeden pro dvojici.
Kategorie:

Junioři
Ženy
Dvojice mix
Senioři muži
Senioři muži
Veteráni muži
Veteráni muži

J*
Z
MIX
S1
S2
S3
S 4**

15 - 17 let
bez rozdílu věku
bez rozdílu věku
18 - 39 let
40 - 49 let
50 - 60 let
60 - více let

(věkový průměr pod 18 let ale ne mladší než 15 let)
(účastníci žena - žena)
(účastníci muž - žena)
(věkový průměr 18 - 40 let)
(věkový průměr 40 - 50 let)
(věkový průměr 50 - 60let)
(věkový průměr nad 60 let)

* - jen s písemným souhlasem alespoň jednoho z rodičů
** - jen s písemným souhlasem alespoň jednoho z dětí, partnerky, nebo pečovatelky !!!
Prezence:

Stan pořadatelů u pódia na náměstí v Rakovníku - prezentace od 15,00 hodin - 16,35 hodin
Vzhledem k časovému harmonogramu bude pořadateli čas ukončení prezence dodržen!!

Start:

Individuálně v intervalech od 16,30 – 17,00 hod.

Cíl:

V místě startu, nejdéle však do 20,00 hod. Časový limit pro absolvování celého závodu jsou 3
hodiny pro všechny kategorie. Poté již následují penalizace za pozdní příjezd do cíle dle za
každou započatou minutu se odečítá dvojici 5 bodů.

Vyhlášení výsledků:

20,45 – 21,00 hodin.

Orientační závod dvojic horských kol
Startovné:

Pro přihlášené předem do 13.7.2018 a platbě převodem - 300 Kč na dvojici.
Při přihlášení na místě dne 20.7.2018 - 400,- Kč na dvojici.
Za startovné obdržíte v cíli občerstvení, nápoj, upomínkový předmět, lístky na
sobotní losování tomboly, zdravotní zabezpečení.
Účet číslo:
specifický symbol:
variabilní symbol:

188699836 / 0300
10 (pro orientační závod dvojic - MTBO)
bude Vám zaslán e-mailem po obdržení přihlášky

Přihlášky:

Pro závody dvojic není aktivováno on-line přihlašování, proto je potřeba přihlášku, která je
ke stažení ve formátu PDF odeslat E-mailem na adresu sunkovsky@croy.cz nebo faxem
na číslo 313 - 251 148.
Dále je možné se přihlásit až v místě startu dne 20.7.2018 od 15,00 hod. do 16,30 hod.,
ale již za zvýšenou sazbu startovného (viz výše).

Info:

Milan Sunkovský telefon 606 – 648 181

E-mail: sunkovsky@croy.cz

Další ustanovení:

-

-

-

V rámci podpisu Startovní listiny (přihlášky k závodu) se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat
pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné
cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a
dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní
odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození
zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené
Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních
komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb.,
478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č.
30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů
Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené
Účastníci startují na vlastní nebezpečí
Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)
Účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů
Upozornění:
VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 10 minut před
startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu.

