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ELIMON ÚSTÍ MTB CUP 2019
ÚSTÍ NAD LABEM
Termín:

Neděle 29. 9. 2019

Pořadatel:

Bicykl Team Ústí nad Labem

Místo:

Prostor fabriky okolo Jump Arény
50.6611517N, 14.0064700E

Prezentace:

V prostoru před Jump arénou.
Přihlásit se je možné maximálně 30 minut před startem kategorie!

Přihlášení:

Prosíme všechny, aby se přihlásili online v odkazu. Přihlaste se
prosím i v případě, že o závodě jen uvažujete. Je jednoduší vás na
místě kdyžtak nezařadit do prezentace, než přihlašovat.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdeJjTirp5GpLkZ25qfJ4j_hD5v0VCuKK7
IEJFVw04TJV5Sg/viewform?fbclid=IwAR2xr1jf2TtDoo6xei8ZB6sUdoZf1wFTc7sXNzMjlA9wzshzUnsFskeFLk

Šatny:
Parkování:

Možno se převléknout v Jump Aréně
V prostoru fabriky. Přesné informace sledujte na Facebooku závodu.
Prosíme o jasné dodržování parkování a nevjíždějí ze strany Jump
Arény!!

Harmonogram
Od 9:00
10:00
10:10
10:20
10:40
11:10

registrace závodníků – uzávěrka registrace nejpozději 30 minut před
začátkem daného závodu
Odrážedla 0 – 3 let
(*2019 - 16)
Bobíci
3 – 4 let
(*2016 - 15)
Naděje I
5 – 6 let
(*2014 - 13)
Naděje II
7 – 8 let
(*2012 - 11)
Naděje III
9 –10 let
(*2010 - 09)

11:40

Žáci I

11 – 12 let

(*2008 - 07)

11:40

Žáci II

13 – 14 let

(*2006 - 05)

12:30

Vyhlášení dětských kategorií
Dívky a chlapci se vyhlašují zvlášť, kromě odrážedel

CELKOVÉ VYHLÁŠENÍ SERIÁLU PROBĚHNE PO VYHÁŠENÍ DOSPĚLÉHO
ZÁVODU.
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00

Kadeti, Kadetky 15 – 16 let
Junioři, Juniorky 17 – 18 let
Ženy
od 19 let
Muži
19 – 29 let
Veteráni I
30 – 39 let
Veteráni II
40 – 49 let
Veteráni III 50 – 59 let
Veteráni IV
od 60 let

Vyhlášení dospělých kategorií 30min po dojezdu posledního závodníka
Čas závěrečného vyhlášení se můžu posunout, podle času dojezdu dospělých.

Popis trasy závodu
Okruh vedený areálem průmyslové plochy, bývalého provozu Armaturky. Na trati
budou různé paletové překážky, schody, přejezd multikáry a další industriální
překážky. Značení Na trase závodu bude využito značení barevnými šipkami
sprejem na zemi, pevných bodech (stromy, sloupy, silnice atd.). Dále budou použity
PVC pásky s nápisem ELIMON. V nejistých úsecích bude průběh trasy řídit
rozhodčí.
Trasy a počty okruhů Bude upřesněno den před závodem a v místě startu.

Značení
Na trase závodu bude využito značení oranžovými šipkami sprejem na zemi,
pevných bodech (stromy, sloupy, silnice atd.). Dále budou použity PVC pásky s
nápisem ELIMON. V nejistých úsecích bude průběh trasy řídit rozhodčí.

Trasy a počty okruhů
Bude upřesněno v místě startu

Startovné
Odrážedla
3 – 18 let
Od 19 let

–
–
–

50 kč
100 kč
200 kč

Startovné obsahuje
Startovní číslo, výsledkový servis, kompletní zabezpečení tratě, zdravotní zajištění,
zveřejnění fotografií na internetu.

Ceny
Věcné ceny pro první 3 v každé kategorii

V dětských kategoriích diplom pro všechny zúčastněné.

Bodování
Bodové ohodnocení podle
1. 75 bodů 11. 32 bodů
2. 65 bodů 12. 30 bodů
3. 60 bodů 13. 28 bodů
4. 55 bodů 14. 26 bodů
5. 50 bodů 15. 24 bodů
6. 45 bodů 16. 22 bodů
7. 40 bodů 17. 20 bodů
8. 38 bodů 18. 18 bodů
9. 36 bodů 19. 17 bodů
10. 34 bodů 20. 16 bodů

umístění v cíli je následující:
21. 15 bodů 31. 5 bodů
22. 14 bodů 32. 4 bodů
23. 13 bodů 33. 3 body
24. 12 bodů 34. 2 body
25. 11 bodů 35. 1 bod
26. 10 bodů
27. 9 bodů
28. 8 bodů
29. 7 bodů
30. 6 bodů

V případě rovnosti počtu bodů rozhoduje:
1. Počet lepších umístění
2. Vyšší počet dokončených závodů
3. Lepší umístění v posledním závodě
V případě dojetí závodníka o kolo, není dojetý závodník zařazen do bodování.

Zdravotnický dozor
Odborný zdravotnický dozor

Podmínky závodu














Účast na závodech jen na vlastní nebezpečí
Závodníci absolvují počet kol předepsaných pro jednotlivé kategorie
V případě dojetí posledního závodníka prvním se ze závodu nestahuje
Pokud závodník neobjede plný počet kol, není bodově hodnocen a zařazen do
výsledků
Závodníci mladší 18 let startují pouze s písemným souhlasem zákonného
zástupce
Startovné je splatné při registraci na místě
Cyklistická přilba je povinná pro každého závodníka
Každý závodník obdrží startovní číslo, které si připevní na řídítka kola
Není možné startovat ve více kategoriích.
Závod se koná za každého počasí
Pořadatelé si vyhrazují právo používat jména a fotografie závodníků pro
propagační účely
Pořadatelé neodpovídají za škody a ztráty vzniklé během závodu
Změna propozic vyhrazena

