Závod historických kol na náměstí
Pořadatel:

Město Rakovník, Městská knihovna Rakovník a Horolezecký klub Rakovník z.s.
Závod je součástí víkendové akce „RAKOVNICKÉ CYKLOVÁNÍ 2022“

Termín závodu :

neděle 24. 7. 2022

Podmínka závodu:

Jízdní kolo by mělo být staré cca 50 let a více.

Trasa závodu:

7 okruhů kolem Husova náměstí
(1 okruh měří cca 700 m, povrch trasy jsou dlažební kostky)

Systém závodu:

Jízda pravidelnosti – jednotlivé okruhy budou měřeny závodníkům pomocí čipů a
odchylky v jednotlivých okruzích se budou závodníkům sčítat s přesností na 1 vteřinu.
Odchylky času jednotlivých kol se budou bodovat body tak, že za každou vteřinu
odchylky je jeden bod.
Vítězem závodu se tedy stává ten závodník, který bude mít nejmenší součet
bodů (vteřin).
Při shodnosti bodů dvou či více závodníků vítězí ten, který dosáhl v některých dvou
odjetých kolech nejmenší časové odchylky.
Při závodě závodník nesmí používat žádnou elektronickou či mechanickou časomíru
Jako např. cyklocomputery, GPS navigace či stopky.

Kategorie:

Ženy celkově
Muži celkově

Z
M

(7 a více let) 1900 - 2015 7 okruhů
(7 a více let) 1900 - 2015 7 okruhů

Prezentace:

od 13.30 – 14,45 hod. na náměstí u pódia

Start:

15,00 hodin – obě kategorie společně

Protesty:

do 15,15 hod. + vklad láhev rumu

Vyhlášení výsledků:

16,30 – 16,45 hodin na pódiu

Tombola:

Minimálně 10 hodnotných cen v rámci nedělního programu od 16,45 hodin.

Startovné:

Předem přihlášení do 15. 7.2022
200,- Kč
přihlášky v den startu
300,- Kč
Účet číslo:
188699836 / 0300
Specifický symbol:
20 (pro závod horských kol – MTB)
variabilní symbol:
bude Vám vygenerován systémem při on-line přihlášení
a obdržíte jej na váš e-mail s potvrzením o přihlášení do
závodu.

Každý obdrží:

Startovní číslo, občerstvení, nápoj, upomínkový předmět a slosovatelný lístek do
tomboly

Ceny:

1. tři v kategorii věcné ceny
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.

Kontakt:

Milan Sunkovský

Informace o dalším programu:

tel: 606 - 648 181

E-mail: sunkovsky@croy.cz ,

www.rakovnickecyklovani.cz

