1.kolo
RAJECKÁ LESNÁ
Propozície súťaže

21. júna 2020 /nedeľa/
Organizátor a spoluorganizátor
Cyklistická Detská Tour, Sportinstitut s.r.o., Slovenský zväz cyklistiky, OZ Šport spája
Presné miesto štartu a cieľa
Rajecká Lesná – Chata Žiar
Chata sa nachádza 3km za obcou Rajecká Lesná
GPS: N49 01.658 E18 40.570
Trať
Súťaž bude prebiehať formou individuálnej horskej časovky.
Úvod časovky po asfaltovej ceste ostatná časť po lúke a spevnenej lesnej ceste.
Dĺžka časovky pre kategóriu Mikro, Mili je 1,3km a pre kategórie Mini, Ml.žiaci-čky, St. žiaci-čky, rodičia je 2,5km.
Počas časovky nie je povolená jazda v „závetrí“ za ďalším cyklistom. Rodič nesmie počas časovky doprevádzať na
bicykli svoje dieťa na trati ( len mimo trate).
Štartovať sa bude 30sekundových intervaloch prípadne inak podľa počtu súťažiacich.
Po absolvovaní časovky cyklista sa vráti do priestoru štartu a to po pravej strane trate s ohľadom na ostatných
súťažiacich!
Čas štartu
Štart časovky od 10h do 14.30h priebežne. Prichádzať môžete bez ohľadu na kategóriu v ľubovoľnom vyššie uvedenom
čase.
Len kategória Baby štart má spoločný štart o 12.00 hod. na asfaltovej trati v dĺžke cca 300 metrov.
Miesto a čas prezentácie
Chata Žiar
Chata sa nachádza 3km za obcou Rajecká Lesná
GPS: N49 01.658 E18 40.570

20. júna
21. júna

17.00h. - 18.00h
9.00h - 14.00h

Prihlásenie:
Cez online prihlasovací systém, ktorý nájdete na http://1kolo-detskatour-petrasagana.mtbiker.sk/
Prihlásiť sa na súťaž je možné aj v deň konania podujatia na prezentácií, nutné je však prísť do 14 hodiny.
DTPS štartuje s čipmi a s nevratnými štartovnými číslami, ktoré budú na prezentácií vydávané vzostupne bez
ohľadu na kategórie. Na štart časovky prichádzajú cyklisti-tky tbez ohľadu na kategóriu.
V kategórií Baby budeme radiť deti podľa vlastného posúdenia rodičov (skúsenejšie deti dopredu) prípadne
rozhodnutia rozhodcov. Na prezentácií nie je možné vyzdvihnúť štartové číslo pre iných pretekárov (len zákonný
zástupca). V prípade, že štartové čísla vyberá tréner jedného klubu musí sa preukázať oprávnený licenciami SZC
(nutnosť preukázania sa rovnakým klubom) prípadne kartičkami poistenca štartujúcich.
Online prihlásenie nemá priamy súvis s prideleným štartovým číslom. Žiadame však účastníkov, aby využívali
online prihlasovací formulár, aby tak urýchlili tak samotnú prezentáciu v mieste konania súťaže.

