Cyklistický závod Rozdrojovický kufr
3. ročník
Propozice a pravidla
Termín: neděle 13. 6. 2021
Místo: start a cíl na hřišti Na Bahně
Časový́ rozpis:
* prezentace: 13 hodin, cyklisté se sedačkou nebo přívěsným vozíkem se mohou prezentovat
v 15 hodin, aby se nejmenší děti mohly po obědě vyspat a jely závod v plné síle J
* start hlavní kategorie: 14 hodin
* start předškoláků: 14.15 hodin
* start kategorie „vozík a sedačka“: 15.30 hodin
* dojezd do cíle: nejpozději 17 hodin
* vyhlášení vítězů: přibližně 17.30 hodin
Časový́ limit hlavního orientačního závodu: 3 hodiny
Účastníci: dvojice dítě (0 až 14+ let) plus dospělý (starší než 18 let, horní věková hranice bez
omezení); starší závodící dítě by mělo bezpečně zvládnout jízdu po nezpevněném povrchu
Kategorie: dle věku dětí (na věku dospělých nezáleží):
(a) dítě do přibližně 4 let věku, které nemá schopnosti na zvládnutí trasy určené pro kategorii
b, c, d; jede na kole, koloběžce, trojkolce nebo odrážedle pod dohledem dospělého
(b) dítě předškolního věku na kole, koloběžce, trojkolce nebo odrážedle v doprovodu
dospělého
(c) dítě v přívěsném vozíku, dospělý
(d) dítě v sedačce, dospělý
(e) dítě školního věku do 14 let (přibližně, může být i lehce více) v doprovodu dospělého
Bude-li příznivé počasí, připravíme pro nejmenší děti „cyklistické hrátky“ v prostoru
hřiště.
Trasy závodu:
(a): trasa dlouhá asi 200 metrů na hřišti nebo v jeho okolí
(b), (c), (d): trasa dlouhá 3-4 kilometry v okolí hřiště s několika zastávkami označenými
fáborky, závodníci před startem obdrží mapu se zakreslenou trasou a zastávkami
(e): závodníci si volí trasu sami podle mapy s vyznačenými kontrolními body, dělí se do
výkonnostních skupin standard a elita podle náročnosti zvolené trasy
Závodníci do přihlášky uvedou měsíc a rok narození dítěte. Podle počtu a věku přihlášených
dětí budou stanoveny kategorie tak, aby mezi sebou soutěžily děti přibližně stejného věku a
aby jednotlivé skupiny byly početně vyrovnané.
Závod pro danou kategorii se uskuteční při minimálním počtu tří přihlášených
účastníků.
Trasa hlavního závodu: 2,5 km až 17-20 kilometrů – podle orientačních schopností
závodníků (v případě výjimečné orientační neschopnosti i výrazně více)
Povrch: lesní cesty zpevněné i nezpevněné, polní cesty, cyklostezky, turistické stezky, silnice
ve velmi omezeném rozsahu – trasu si závodníci volí sami, většinou je možné silnicím se
vyhnout, což důrazně doporučujeme
Start: hromadný́ nebo ve vlnách, záleží na počtu účastníků
Přihlášení: do 6. června na emailovou adresu zpravodaj@rozdrojovice.cz ve formátu „jméno,

příjmení, měsíc a rok narození dítěte“. Včasným přihlášením usnadníte organizátorům
přípravy. Předem nepřihlášeným účastníkům nelze zaručit odměnu v cíli.
Startovné: účastníci přihlášení do 6. června startují zdarma, nepřihlášení účastníci zaplatí při
registraci startovné 100 Kč za jednu dvojici.
Pomůcky: účastníci mohou využívat vlastní mapy, GPS, mapy v mobilu... ale jediným
povoleným dopravním prostředkem je kolo libovolného typu, velikosti, barvy, stupně
opotřebování..., elektrokolo je nepřípustné.
Doporučená mapa: mapa KČT č. 85: Okolí Brna-Svratecko. Účastníci dostanou na startu
orientační mapu s vyznačenými kontrolními body, ale mohou používat vlastní turistickou
mapu, která jim usnadní orientaci a hledání kontrolních bodů. Zajištění turistických map pro
všechny účastníky přesahuje finanční možnosti organizátorů.
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.
Počasí: závod se jede za každého počasí, byly objednány příznivé povětrnostní podmínky, ale
znáte to...
Občerstvení: v bufetu na hřišti.

Pravidla orientačního závodu
∗ cyklistický orientační závod dvojic: dítě školního věku a dospělý nad 18 let
∗ věkové kategorie budou stanoveny podle počtu a věku přihlášených dětí
∗ závodníci obdrží po startu mapu s vyznačenými kontrolními body (KB)
∗ na KB budou připravena razítka, závodníci si do startovního lístku sami vyznačí, že byli na
příslušném KB
∗ závodníci si sami zvolí, na které KB 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...)
∗ hlavní orientační závod bude 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 je nutné dosáhnout minimálně jednoho z kontrolních
bodů
∗ pro hodnocení ve skupině elita je nutné objet všechny KB, o pořadí rozhoduje čas v cíli
Ceny: všichni účastníci obdrží diplom a malou odměnu, první tři závodníci ze skupiny „elita“
všech věkových kategorií obdrží medaile a věcné ceny
Drobná změna pravidel vyhrazena, termín konání se může změnit v závislosti na aktuální epidemiologické situaci.

