Propozice závodu horských kol MTB
závod je zařazen do kalendáře závodů UAC

Pořadatel:

Město Rakovník, Městská knihovna Rakovník a Horolezecký klub Rakovník z.s.
Závod, který je součástí Rakovnického cyklování 2020 není sice úplně lehký, ale je
vhodný i pro amatéry.

Termín :

Neděle 26.7.2020

Trasa:

Délka trasy 33 a 50 km (značeny bude dočasně umístěnými bílými destičkami s červenou
šipkou). Rozdělení a následné spojení tras bude výrazně označeno cedulemi. Celá trasa je
bez problémů sjízdná nejen pro kola horská, ale i pro kola trekinková (crossová). Trasa
vede z Rakovníka po silnicích, cyklostezce, lesních a polních cestách směrem od startu
k Pavlíkovské rozhledně a dále po polních a lesních cestách do Hvozdu, Žďárů, Petrovic,
Šanova (zde bude jak rozdělení, tak i spojení tratí) a dále do Hostokryjí, Senomat a po
cyklostezce do Rakovníka k Tyršovu koupališti, kde bude cíl. Převýšení dlouhé trasy je cca
910 m, krátké 400 m.

Kategorie:

Dlouhá trasa 50 km (červený pruh na čísle):
Ročníky
Muži M1
(19 - 29 let)
1991 - 2001
Muži M2
(30 - 39 let)
1981 - 1990
Muži M3
(40 - 49 let)
1971 - 1980
Muži M4
(50 - 59 let)
1961 - 1970
Muži M5
(60 a více let) 1900 - 1960
Ženy
Ženy

Kategorie:

Z1
Z2

(19 - 39 let)
(40 a více let)

Značení obou tras

1981 - 2001
1900 - 1980

Krátká trasa 33 km (modrý pruh na čísle):
Ročníky
Odvážné děti* D9 (11-14 let)
2006 - 2009
Kadeti D10 *
(15-16 let)
2004 - 2005
Juniorky JZ *
Junioři JM *
Ženy
Muži

ZK
MK

(17-18 let)
(17-18 let)

2002 - 2003
2002 - 2003

(19- a více let) 1900 - 2001
(19- a více let) 1900 - 2001

(jen celkově)
(jen celkově)

* jen s písemným souhlasem alespoň jednoho z rodičů
Prezentace:

8,00 – 9,45 hod. na Tyršově koupališti

Start:

v 10.00 hod. na Tyršově koupališti

Ukončení-limit: 13,45 hod.
Protesty:

do 13,50 hod.

Vyhlášení výsledků:

14,00 hod. – 14,15 hod. na pódiu na Tyršově koupališti

Tombola:

Minimálně 10 hodnotných cen – od 14,15 hod.

Startovné:

Předem přihlášení do 17.7.2020
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.

Propozice závodu horských kol MTB
závod je zařazen do kalendáře závodů UAC

Ostatní:

K dispozici bude mycí zařízení WAP na umytí kol.

Kontakty:

Milan Sunkovský
Zdeněk Benedikt

GSM: 606 - 648 181
GSM: 736 - 115 278

E-mail: sunkovsky@croy.cz
E-mail: z.bened@email.cz

Informace o dalším programu: www.rakovnickecyklovani.cz
Různé:
Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC pro rok 2020
-

-

-

V rámci podpisu Startovní listiny 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.
Organizační doplněk:
Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům,
pořadatelům na trati nebo řediteli závodu v prostoru cíle. Reklamace výsledků (UAC) je nutné
podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na www.uac.cz, nebo přímo řediteli závodu buď
telefonicky, nebo na e-mail.
Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda
způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických
závodů. Případné kolize během závodu hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v
propozicích.

