BIKOVÉ ÚTERKY 2020
závody horských kol
PRO VŠECHNY KATEGORIE

V letošním roce se ( seriál ) skládá ze dvou samostatných závodů, přičemž každý závod
bude hodnocen samostatně. Všechny kategorie budou vyhodnoceny v den závodu.

16. červen 2020

Trhová Kamenice - sjezdovka

Pořadatel : LK Trhová Kamenice, ředitel závodu Roman Kabele, tel.: 775 604 334

23. červen 2020

Chotěboř - u Geofondu

Pořadatel : Sport & aktiv, ředitel závodu Luboš Němec, tel.: 777 550 368

Hlavní rozhodčí : bude na každý závod delegován STK SCPK
Přihlášky : on line - na www.sport-aktiv.cz vždy do pondělí do 12 00 hod. před daným závodem, pouze
výjímečně na místě v den závodu od 15 00 hod. s příplatkem 100% konec prezentace a výdeje
startovních čísel vždy nejdéle 30 min. před startem dané kategorie .
Startovné :

nábor – neplatí
žáci ml. a starší 50,- Kč - přihláška na místě + 100%
ostatní kategorie - 100,- Kč - přihláška na místě + 100%

Starty : ÚTERÝ 16 30 hod. v pořadí podle kategorií. Kadeti a dospělí v 18

00

hodin.

Řazení na STARTU: je výhradně v režii soutěžního výboru, upřednostněni budou předem přihlášení
závodníci.

kategorie:

věk:

ročník:

délka
závodu:

Mikrožactvo - nábor
Minižactvo - nábor
Předžactvo - nábor
mladší žactvo
starší žactvo
Kadeti
ženy/juniorky
Masters 50
Junioři
Muži
Masters 40

6 a ml.
7–8
9 – 10
11 – 12
13 – 14
15 – 16
17 a st.
50 a st.
17 – 18
19 – 39
40 - 49

2014 a ml.
2013/2012
2011/2010
2009/2008
2007/2006
2005/2004
2003 a st.
1970 a st.
2003/2002
2001 – 1979
1980 - 1971

do 5 min
5 min
10 min
do 15 min
do 25 min
do 40 min
do 40 min
do 40 min
do 60 min
do 60 min
do 60 min.

Tratě : převážně lesní a polní cesty, technické pasáže.
Délky a počty okruhů, budou upřesněny v den závodu.

okruh – délka:
300 - 500m
500 - 1000m
1000 - 1500m
2000 - 3000m
2000 - 3000m
3000 - 4000m
3000 - 4000m
3000 - 4000m
3000 - 4000m
3000 - 4000m
3000 - 4000m

Značení : šipky, fábory, vyznačovací páska.
Podmínky účasti :
Dobrý zdravotní stav, horské kolo v dobrém technickém stavu, homologovaná ochranná přilba po
celou dobu závodu i tréninku !!!

Vyhlášení, ceny:
První tři závodníci v každé kategorii obdrží věcné a upomínkové ceny dle možností pořadatele.
V PŘÍPADĚ NEÚČASTI ZÁVODNÍKA NA VYHLAŠOVACÍM CEREMONIÁLU PROPADÁ CENA VE
PROSPĚCH POŘADATELE !!!
Různé :
PRŮBĚH AKCE SE BUDE ŘÍDIT SOUČASNÝM VLÁDNÍM NAŘÍZENÍM.
Jakákoli pomoc, nebo doprovod závodníků během závodu v závodním koridoru je důvodem k diskvalifikaci !
Závody se konají za plného silničního provozu, pokud vede trať po silnici. Všichni se účastní akce na vlastní
nebezpečí a jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a podmínky ochrany přírody při pohybu ve
volném terénu. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené a účastníci odpovídají za
svou zdravotní způsobilost pro soutěž. Licence se nevyžadují, avšak závodí se dle Soutěžního řádu pro
závody MTB ČSC a účastníci jsou povinni se řídit pokyny rozhodčích a funkcionářů závodu.
Závodníci, případně jejich zákonní zástupci svrzují podpisem na startovní listině souhlas s uvedením jejich
jména a ročníku narození ve startovních a výsledkových listinách, dále souhlas s vyvěšením jejich fotografií
na webu seriálu z důvodu zpravodajství z BÚ 2020
Soutěžní výbor:
ředitel závodu
hlavní rozhodčí – bude delegován STK SCPK
INFO, výsledky, fotky:

www.sport-aktiv.cz

