Závod ve sjezdu městem na horských kolech – DOWNTOWN
Termín:

sobota 21.7.2018

Pořadatelé:

Město Rakovník, Horolezecký klub Rakovník z.s.

Popis závodu: Jedná se závod ve sjezdu městem na horských kolech. Závod je určen pro závodníky, kteří
již s touto disciplínou mají zkušenosti a aktivně se již nějakého závodu zúčastnili.
!!! Pro závod je omezený počet startujících na 110 !!!

Trasa závodu: Všechny kategorie mají stejnou trať. Start závodu je na asfaltovém chodníku u sochy
Svatého Vojtěcha nad lesoparkem v Jamce. Jede se dolů po panelové sinici, Mýtskou ulicí
dále Lišanskou ulicí, Vysokou Bránou a městskou tržnicí na náměstí kde je cíl. Na trati je
několik přírodních a umělých překážek, včetně velkého skoku, který bude vybudován v ulici
nad Jamkou, nového hliněného skoku nad Vysokou Bránou a skoku na náměstí před
cílem.
Kategorie:

Ženy
Muži

Prezence:

Od 10,00 hodin - 12.45 hodin na náměstí v Rakovníku - stan pořadatelů u pódia

Tréninky:

Zahájení tréninků je v 13,00 hod. – ukončení v 15,00 hod.

Start:

Od křižovatky u obchodního domu TESCO
1. kolo - KVALIFIKAČNÍ - v 15,30 hodin (následují jezdci po 0,5 minutě)
2. kolo - ZÁVODNÍ
- v 16,30 hodin (následují jezdci po 0,5 minutě)

Cíl:

Na náměstí u hlavního pódia

Protesty:

15 – 99 let
15 - 99 let

do 17,40 hod. + vklad láhev rumu

Vyhlášení výsledků:

17,45 hodin – 18,00 hodin na pódiu na náměstí

Tombola:

Minimálně 20 hodnotných cen – od 18,00 hodin – 18,30 hodin

Startovné:

Při on-line přihlášení a zaplacení startovného do 13.7.2018 - 300,- Kč.
Při platbě v den startu
21.7.2018 - 400,- Kč.
Účet číslo:
188699836 / 0300
specifický symbol:
30 (pro závod DOWNHILL - DH)
variabilní symbol:
bude Vám vygenerován systémem při on-line přihlášení
!!! Pro závod je omezený počet startujících na 110 !!!
Za startovné obdržíte v cíli občerstvení,nápoj,), upomínkový předmět, lístky na slosování
tomboly, zdravotní zabezpečení.

Přihlášky:

On-line (na www.sport-reg.cz), nebo přímo v místě startu

Informace:

Štěpán Červený tel: 608-866 280,

E-mail: stepan.cerveny@gmail.com

Další ustanovení:
Závod se jede na uzavřené trati a za uzavřeného silničního provozu v dané lokalitě.
Všichni závodníci jsou ale povinni dodržovat pravidla pohybu na pozemních komunikacích
při přesunu na start.

