Cyklistický závod Rozdrojovický kufr
Propozice a pravidla
Termín: neděle 16.6.
Místo: start a cíl osvěžovna U Jeroušků
Časový rozpis: prezentace: 13 hod, start: 14 hod, dojezd do cíle: nejpozději 17 hod,
vyhlášení vítězů: přibližně 17.30 hod
Časový limit: 3 hodiny
Účastníci: dvojice dítě (do 14 let) plus dospělý (starší než 18 let, horní věková
hranice bez omezení); dítě by mělo bezpečně zvládnout jízdu na kole po
nezpevněném povrchu
Kategorie: dle věku dětí:
(a) benjamínci: (do šesti let): nejmladší děti v doprovodu dospělého;
vyzkoušíme jejich obratnost, mohou jet na kole, koloběžce, trojkolce nebo
odrážedle, bude pro ně připravená jednoduchá trasa v okolí hřiště na Výhoně
(b) mladší cyklisté (do 11 let): volí si trasu sami podle mapy s vyznačenými
kontrolními body
(c) starší cyklisté (11-14 let): volí si trasu sami podle mapy s vyznačenými
kontrolními body
kategorie mladších a starších se dělí na výkonnostní skupiny standard a elita
podle náročnosti zvolené trasy
Trasy: 2,5 km až 20-25 km – podle orientačních schopností závodníků (v případě
výjimečné orientační neschopnosti i výrazně více)
Povrch: lesní cesty zpevněné i nezpevněné, polní cesty, cyklostezky, silnice
maximálně 2 km – trasu si závodníci volí sami, většinou je možné vyhnout
se silnicím
Start: hromadný nebo ve dvou vlnách, záleží na počtu účastníků
Přihlášení účastníků: nejlépe do 7. 6. na emailovou adresu
zpravodaj@rozdrojovice.cz. Včasným přihlášením usnadníte organizátorům
přípravy. Pokud se nepřihlásíte, neznamená to, že se nebudete moci zúčastnit
(to určitě můžete), ale možná na vás nezbude odměna v cíli...
Pomůcky: účastníci mohou využívat vlastní mapy, GPS, mapy v mobilu... ale
jediným povoleným dopravním prostředkem je kolo libovolného typu,
velikosti, barvy, stupně opotřebování...
Počasí: závod se jede za každého počasí, byly objednány příznivé povětrnostní
podmínky, ale znáte to...

Pravidla













cyklistický orientační závod dvojic: dítě a dospělý nad 18 let
závodí se ve třech věkových kategoriích podle věku dítěte:
- benjamínci: do 6 let
- mladší cyklisté: 6-11 let
- starší cyklisté: 11-14 let
nejmladší kategorie benjamínků se vydá na jednoduchou jízdu v doprovodu
pěšího dospělého
cyklistům ve věku 14-18 let se omlouváme, tentokrát závodit nebudou, ale
bude-li zájem, vymyslíme speciální závod jen pro ně
závodníci obdrží po startu mapu s vyznačenými otočnými body (OB)
na OB budou sedět komisaři, kteří každému závodníkovi do startovního lístku
vyznačí, že byl na příslušném OB
závodníci si sami zvolí, na které OB chtějí dojet; sami se rozhodují o jejich
pořadí a zvolí si trasu, jak se k nim dostat (je na jejich zvážení, zda zvolí kratší
nezpevněnou cestu nebo delší pohodlnou cestu...)
v obou starších věkových kategoriích bude závod probíhat ve dvou
výkonnostních skupinách: „standard“ a „elita“
před závodem není nutné přihlásit se do některé z výkonnostních skupin,
rozhodnout se pro některou z nich můžete i během závodu
pro hodnocení ve skupině standard (bez ohledu na věk) je nutné dosáhnout
minimálně jednoho z otočných bodů
pro hodnocení ve skupině elita (bez ohledu na věk) je nutné objet všechny
OB, o pořadí rozhoduje čas v cíli

Ceny: všichni účastníci obdrží diplom a malou odměnu, první tři závodníci
ze skupiny „elita“ obou věkových kategorií obdrží medaile a věcné ceny
Bezpečnost na trati: závodníci jedou na vlastní riziko, za bezpečnost dětí odpovídají
po celou dobu rodiče nebo dospělý doprovod. Děti musí mít přilbu.
Organizátoři nemohou nést odpovědnost za bezpečnost závodníků na trati.

