Propozície cyklistických pretekov MTB Stvrtočan 2019

Organizátor a usporiadateľ
Mgr. Vladimír Žilka, obec Spišský Štvrtok, ZŠ Spišský Štvrtok

Koordinátor podujatia:
Mgr. Vladimír Žilka, mobil: 0910918739, email: vladimir.zilka@gmail.com

Dátum konania súťaže:
18. mája 2019 /sobota/ Spišský Štvrtok, hlavný štart o 12:00 hod

Presné miesto štartu a cieľa:
Areál ZŠ, Školská 255/6, Spišský Štvrtok – detská a žiacke kategórie
Hlavný štart a cieľ je pod diaľničným mostom.

Prihlásenie:
Prihlásenie on-line na stránke mtbstvrtocan.webnode.sk Základnej školy a Obce Spišský Štvrtok do
12.05.2019 do 22:00 hod
(úhrada do 12.05. = suvenír), alebo pri prezentácii v areáli ZŠ 18.5.2019 (bez suveníru).
Priamy odkaz na prihlásenie: PRIHLÁSIŤ SA TU

Miesto a čas prezentácie:
Prezentácia osobne na mieste 1 hod pred štartom svojej kategórie.
Štartuje sa s nevratnými štartovnými číslami, ktoré budú na prezentácií vydávané vzostupne bez ohľadu na
kategórie.

Štartovné
on-line prihlásený do 12.05.2019 do 22:00 hod.
0 € / deti Sp. Štvrtok a ZŠ
1 € / deti mimo obce Sp. Štvrtok do 18 r.
3 €/ dospelí
Nahlásený po 12.3.2019 (bez nároku na suvenír)
1 € / deti Sp. Štvrtok a ZŠ
2 € / deti mimo obce Sp. Štvrtok do 18 r.
5 €/ dospelí

Číslo účtu na úhradu štartovného je:

SK0283300000002601616299

Do poznámky pre prijímateľa uviesť: meno/ mená pretekárov, za ktorých je platené štartovné.
Za prihláseného ste považovaný až po prijatí úhrady štartovného.
POZOR! Limitovaný počet účastníkov je 300 osôb.

V cene je zahrnuté:
Teplé jedlo (guláš), nealko nápoj, pre deti skákací hrad, súťažne disciplíny v areáli ZŠ
Na trati v priestore checkpointu Vás bude čakať občerstvenie.

Ceny:
Deti od 0-6 bude nesúťažná, t.j. ceny obdržia všetci účastníci.
Vyhlasovaní budú prví traja súťažiaci z každej kategórie. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční do hodiny po
dojazde posledného pretekára v priestoroch štartu.
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Časový program:
09:00 - 10:15 hod.

Prezentácia ,vydávanie štartovacích balíčkov

10:30 hod

Slávnostné otvorenie a štart detí a žiakov na malom okruhu (MO) a strednom (SO)

12:30 hod

Vyhlásenie výsledkov žiaci

12:45 – 13:00 hod.

Presun pretekárov na štart pod diaľničný most

13:00 hod.

ŠTART dorast a dospelí

14:00 - 15:30 hod.

Obed pre pretekárov

15:00 hod.

Vyhlasovanie výsledkov, ukončenie pretekov

Mapa
Stredný okruh (SO)

Veľký okruh (VO)

Podmienky účasti
1. MTB ŠTVRTOČAN – organizátor si vyhradzuje právo na zmenu prípadne zrušenie súťaže za
nepriaznivých podmienok (dážď).
2. Usporiadateľ neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou
3. Účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť preto odporúčame
individuálne zdravotné poistenie . Podaním prihlášky prehlasujú svoju zdravotnú spôsobilosť a
potvrdzujú, že bicykel je spôsobilý pre preteky.

4. Pre súťaž je nevyhnutný horský bicykel v dobrom technickom stave . Počas oficiálneho tréningu
v čase od 8.00h do 10.00h je možné pohybovať sa na trati len cyklistom so štartovým číslom.
Prosíme rodičov a divákov, aby sa pohybovali mimo vyznačenej trate.
5. Pretekári v žiackych kategóriách môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu,
ktorý bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia (deti do 15. Rokov).
6. Štart pretekárov mladších ako 18 rokov na veľkom okruhu (VO) bude povolený len na základe
písomného súhlasu zákonného zástupcu,
7. Cyklistická prilba riadne upnutá na hlave počas celého trvania pretekov. Pretekári jazdiaci na
trati bez prilby budú diskvalifikovaní.
8. Pretekár je povinný riadiť sa pokynmi usporiadateľov, prejsť predpísanou trasou podľa značenia a
počtu okruhov.
9. Veľký okruh sa koná za plnej cestnej prevádzky.

Poistenie:
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.
WC: Základná škola
Zdravotná služba: V priestoroch štartu a cieľa

