Městské silniční kritérium a vyřazovací závod
Pořadatel:

Město Rakovník, Městská knihovna Rakovník a Horolezecký klub Rakovník z.s.
Oba závody jsou součástí víkendu „RAKOVNICKÉ CYKLOVÁNÍ 2017“

Termín závodu : neděle 23.7.2017
Trasa závodu: okruh cca 700 m kolem Husova náměstí
Systém závodů:
Kritérium se jede pricipem „hladký závod“ ( tzn. bez bodování při průjezdu vyhlášenými koly).
Vítězem závodu se stává ten jezdec, který v daném limitu 20 minut + 1 kolo projede cílem první.
Pořadatelé budou během kritéria vyhlašovat prémiová kola o věcné ceny.
Vyřazovací závod se jede systémem vyřazení vždy posledního závodníka po průjezdu cílem
každého kola.
Kategorie:

Muži 1 (18 - 39 let)
Muži 2 (40 a více let)

ročníky 1977 - 1998
ročníky 1900 - 1976

Ženy

ročníky 1900 - 1998

(18 více let )

Prezentace:

od 13,30 hod. na náměstí u pódia, nejpozději však 30 minut před startem.

Start:

Kritérium - v 15,00 hodin společně všechny kategorie od pódia - (20 minut + 1 kolo)
Vyřazovací závod – v 15,40 hodin společně všechny kategorie od pódia

Protesty:

do 16,00 hod. + vklad láhev rumu

Vyhlášení výsledků: 16,00 – 16,30 hodin na pódiu
Tombola:

Minimálně 10 hodnotných cen v rámci nedělního programu – od 16,30 hodin.

Startovné:

Kategorie nad 18 let při on-line přihlášení a zaplacení do 15.7.2016
- 100,- Kč.
přihlášky v den startu 23.7.2017
- 150,- Kč.
Účet číslo:
188699836 / 0300
specifický symbol:
1002 (pro závod silniční kritérium)
variabilní symbol:
bude Vám vygenerován systémem při on-line přihlášení

Každý obdrží: Startovní číslo, občerstvení a nápoj po dojezdu do cíle, slosovatelný lístek do tomboly.
Prémie:

Prémie budou pořadateli vyhlašovány bez rozdílu kategorií až při závodě Kritérium.

Ceny:

1. tři v kategorii věcné ceny a ceny udělené pořadateli v prémiových kolech.

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. Podmínkou účasti je přilba po celou dobu závodu na hlavě !
Kontakt:

Milan Sunkovský

Informace o dalším programu:

tel: 606 - 648 181

E-mail: sunkovsky@croy.cz ,

www.rakovnickecyklovani.cz

