Detská MTB VRL Liga
4. kolo 1. 6. 2018 (piatok)
Cyklistický klub mládeže Poprad
usporiada 1. 6. 2018 v Poprade Spišskej Sobote
4. kolo Detskej Kenzel Východ Road Ligy MTB bicyklov

Riaditeľ pretekov: Jozef Nazarej t.č.: 0903 610 050
Miesto: areál v lesíku a tzv. Glajzovky v blízkosti ZŠ s MŠ Vagonárska PP - Sp. Sobota
Prezentácia: 1. 6. 2018 od 09:45 h - 10:45 h
Príspevok: 2 € - kategória mikro až starší žiaci, 0 € - Baby
Trate: súťaž bude prebiehať v mieste pretekov na nespevnenom povrchu, dĺžky tratí
podľa kategórií
Štart pretekov: 11:00 h - kategória Baby a postupne ostatné kategórie až po starších
žiakov
Kategórie:
Baby: (deti nar. 2014 a ml. cca 100m na čomkoľvek s kolesami) - odmenený bude každý
štartujúci v cieli, táto kategória je BEZ ŠTARTOVNÉHO a nebude začlenená do
bodovacieho systému Detskej Východ Road ligy.
Mikro: 2012 – 2013 – malý okruh
Mili: 2010 - 2011 – stredný okruh
Mini: 2008 - 2009 – stredný okruh
Mladší žiaci-čky: 2006 - 2007 – dlhý okruh
Starší žiaci-čky: 2004 - 2005 – dlhý okruh
Počet okruhov sa upresní pred štartom
Trate Detskej VRL: dĺžka tratí je daná časom trvania pretekov.
Baby: 1 - 2min, Mikro: 5 - 10min, Mili: 10 - 15min, Mini: 15 - 20min, Mladší žiaci: 20 25min, Starší žiaci: 25 - 35min

Podmienky účasti:
Preteká sa podľa týchto propozícií a pravidiel SZC. Všetci účastníci pretekov štartujú na vlastné
nebezpečie a musia byť vybavení cyklistickou prilbou, prípadne si zapožičajú súťažiaci navzájom
v ostatných kategóriách. Typ bicykla, na ktorom sa preteká nie je predpísaný, avšak bicykel musí byť
v dobrom technickom stave. Usporiadateľ neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú
účastníkom v súvislosti so súťažou, ani za škody pretekárom spôsobené. Pretekári sú povinní riadiť sa
pred štartom a počas pretekov pokynmi usporiadateľov. Pretekár môže štartovať len vo svojej vekovej
kategórii. Rodičia alebo iné osoby okrem rozhodcov sa nesmú počas pretekov zdržiavať v koridore
vyznačenom pre trať. Pri porušení týchto pravidiel je usporiadateľ oprávnený pretekára vylúčiť z
pretekov. Súťaž sa uskutoční za každého počasia. Za extrémneho počasia si organizátor vyhradzuje
právo na zmenu alebo zrušenie súťaže.

Pretekári vo všetkých kategóriách môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného
zástupcu, ktorý bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.
Pre kategórie “Baby” je dovolené používať aj odrážadlá, trojkolky alebo kolobežky.
Pre ostatné kategórie sa doporučuje horský bicykel.
Ďalšie informácie na www.vychodroadliga.eu.

