Městské CROSS-COUNTRY (XC)
Pořadatel:

Město Rakovník, Městská knihovna Rakovník a Horolezecký klub Rakovník z.s.
Závod je součástí víkendu RAKOVNICKÉ CYKLOVÁNÍ 2022

Termín závodu :

23.7.2022

Trasa závodu: Okruh cca 2,0 km s převýšením 60 m na okruh ve městě nad náměstím, z toho 1,2 km
po zpevněných površích (asfalt, dlažba, beton) a 0,8 km po nezpevněném povrchu a
Cestách v lesoparku v JAMCE. Značení trasy bude provedeno červeno-bílou vytyčovací
páskou. Doba trvání závodu je cca 1 hodina pro kategorie mužů a 45 minut pro
kategorie ostatní.
Při nájezdu do posledního kola nejrychlejším závodníkem libovolné kategorie se zvoní
všem závodníkům bez ohledu do té doby na počet ujetých kol. Pořadí v cíli jednotlivých
kategorií určuje počet dosažených kol a čas jízdy.
Kategorie:

Muži 1 (19-29 let) 1993 -2003
Muži 2 (30-39 let) 1983 -1992
Muži 3 (40-49 let) 1973 -1982
Muži 4 (50 a více) 1900 -1972

7 okruhů
7 okruhů
7 okruhů
7 okruhů

Ženy Z (19 a více let)
Junioři JM (17-18 let)
Juniorky JZ (17-18 let)
Kadeti D9 (15-16 let)

1900 - 2003
2004 - 2005
2004 - 2005
2006 - 2007

4 okruhy
4 okruhy
4 okruhy
4 okruhy

Dětské kategorie:
Motorkáři
Odstrkovači
Šlapači
Kolaři
Miniděti
Děti
Ml.žáci
St.žáci

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8

( 1 - 2 roky)
( 3 - 4 roky)
( 3 - 4 roky)
( 5 - 6 let)
( 7 - 8 let)
( 9 - 10 let)
(11 - 12 let)
(13 - 14 let)

ročníky
2020 - 2021
2018 - 2019
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
2010 - 2011
2008 - 2009

150 m*
300 m*
300 m*
2 okruhy **
2 okruhy
3 okruhy
3 okruhy
3 okruhy

poznámka
- pouze odstrkovadla
- pouze odstrkovadla
- nejmenší šlapací kola
- 1,0 km
- 1,4 km
- 2,1 km
- 2,8 km
- 2,8 km

Děvčata jsou zařazena do chlapeckých kategorií a při zařazování se jim ubírá jeden
rok. Start dětí je možný pouze v jedné kategorii D2 nebo D3.
Děti a mladiství do 18 let musí mít na přihlášce písemný souhlas rodičů.
* - jen v prostoru startu a cíle, nebo od Komerční banky po rovině na náměstí
** - zkrácený okruh – jen v prostoru nad náměstím od gymnázia po Vysokou bránu, a zpět
přes tržnici na náměstí – 1 okruh měří cca 500 m. Mapa bude vyvěšena v místě startu.
Značení trasy bude provedeno vytyčovací červeno-bílou páskou.
Prezentace:

na Husově náměstí v Rakovníku u pódia
dětské kategorie
dospělí

*
9,00 hod. - 11,15 hod. nejpozději !!! *

8,15 hod. - 9,15 hod. nejpozději !!!

* Po tomto čase již nebude z organizačních důvodů možné další zájemce o závody
zaregistrovat
Start:

na náměstí od pódia:
v 9,30 hodin - Dětské kategorie – Od kategorie D1 a následně další kategorie vždy 5
minut po dojetí posledního jezdce předchozí kategorie.
v 11,30 hodin - Kategorie juniorů a dospělých společně

Ukončení závodů : děti cca 10,45 hodin, dospělí cca 12,45 hodin

Městské CROSS-COUNTRY (XC)
Vyhlášení výsledků: děti 11,00 - 11,30 hodin, dospělí13,00 - 13,30 hodin
Protesty:

dětské závody do 10,50 hodin, dospělí do 12,50 hodin

Tombola:

Minimálně 20 hodnotných cen – od 18,00 hodin

Startovné:

Děti kategorií D1- D8 (do 14.-ti let) přihlášení a platba jen v den startu - 200,- Kč.
Kategorie nad 14 let při on-line přihlášení a zaplacení do 15.7.2022
- 200,- Kč.
Kategorie nad 14 let při přihlášení a platbě v den startu (23.7.2022)
- 300,- Kč.
Účet číslo:
Specifický symbol:
variabilní symbol:

188699836 / 300
40 (pro závod cross–country - XC)
Vám bude vygenerován systémem při on-line přihlášení
a obdržíte jej na Váš E-mail s potvrzením o přihlášení do závodu.

Každý obdrží: Startovní číslo s čipem (čipy pouze pro kategorie od 14.-ti let výše – čip je jednorázový
nevratný), občerstvení, nápoj a drobný upomínkový předmět, lístky na sobotní losování
tomboly, zdravotní zabezpečení.
Ceny:

První tři v kategorii věcné ceny. V dětských kategoriích vyhrává každý malou cenu.
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

