PROPOZICE
závodu pro amatérské cyklisty na horských kolech

GOLF OPEN BIKE RACE 2020
TERMÍN:
MÍSTO:

sobota 4. dubna 2020

Areál Autokempu Ejpovice
(GPS souřadnice příjezdu do kempu 49°45'4.771"N, 13°30'57.755"E,
https://mapy.cz/s/2rPcO

POŘADATEL: RS BUTOV s.r.o.
Základní parametry závodu
Závod je určen pro amatérské cyklisty. Forma závodu je individuální časovka s intervalovým startem
na trati o délce cca 13,5 km a na zkrácených juniorských tratích.
Závod je součástí série „PAL CUP 2020“ - Poháru Plzeňského kraje horských kol – a seriálu
TALENT CUP; účast nebo registrace v těchto sériích ale není podmínkou pro účast v tomto závodě,
závod je určen pro širokou sportovní veřejnost.
Účastníci závodu budou startovat ve 20 sekundových intervalech postupně podle startovních čísel.
Čas bude měřen ručně pověřenými rozhodčími.
Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a za běžného silničního provozu. V exponovaných
místech trati budou silniční dopravu koordinovat pořadatelé.
Účastník je povinen používat po celou dobu závodu cyklistickou přilbu.
Celková kapacita závodu je 250 startujících. Pořadatel si vyhrazuje právo na navýšení kapacity a
úpravu trasy.
KATEGORIE






















U5k minikola
U5o odrážedla
kluci 6

- 2016 a ml (4 roky a ml)
- 2016 a ml (4 roky a ml)
- 2014 a ml. (6 let a ml.)

holky 6

- 2014 a ml. (6 let a ml.)

kluci 7-8

- 2012-2013 (7-8 let)

holky 7-8

- 2012-2013 (7-8 let)

kluci 9-10

- 2010-2011 (9-10 let)

holky 9-10

- 2010-2011 (9-10 let)

žáci I

- 2008-2009 (11-12 let)

žákyně I

- 2008-2009 (11-12 let)

žáci II

- 2006-2007 (13-14 let)

žákyně II

- 2006-2007 (13-14 let)

kadeti

- 2004-2005 (15-16 let)

kadetky

- 2004-2005 (15-16 let)

junioři

- 2002-2003 (17-18 let)

juniorky

- 2002-2003 (17-18 let)

U23 muži

- 1998-2001 (19-22 let)

elite muži

- 1981-1997 (23-39 let)

ženy elite & U23ž - 2001 a st. (19 let a st.)
masters 40

- 1971-1980 (40-49 let)

masters 50

- 1970 a st. (50 let a st.)

CHARAKTERISTIKA TRATĚ
Trať je vedena částečně po obslužných cestách golfové hřiště a přilehlých lesních a polních
zpevněných i nezpevněných cestách. Trať pro nejmladší kategorie (ročníky 2012 a mladší) bude
okruhová v prostoru kempu.
Kategorie muži, veteráni, junioři, ženy, kadeti, kadetky
Kategorie kluci 9-10 až žákyně II (r. 2006 – 2011)
Kategorie kluci + holky 6 a 7-8 (r. 2012 a mladší)
Kategorie U5 odrážedla + minikola

cca 13,5 km (dlouhá trať)
cca 6,5 km (střední trať)
cca 1 km (krátká trať)
cca 150 m

Pořadatel si vyhrazuje právo zařadit některou z kategorií na jinou než výše uvedenou trať a to zejména s ohledem na aktuální
stav tratě, počasí apod. Taková změna bude oznámena v průběhu prezentace, nejpozději však před startem prvního závodníka
v kategorii.

STARTOVNÉ
ON-LINE registrace

ON-LINE registrace

Registrace na místě

Platba startovného předem na účet

Platba startovného na místě

Platba startovného na místě

zdarma
Zdarma
kluci/dívky 6 až kluci/dívky 7-8
50 Kč
100 Kč
kluci/dívky 9-10 až žáci/žákyně II
100 Kč
150 Kč
ostatní kategorie
150 Kč
200 Kč
Startovné zahrnuje zdravotní a pořadatelskou službu, možnost využití sociálního
a ceny pro vítěze jednotlivých kategorií.
U5 minikola a odrážedla

50Kč
200 Kč
250 Kč
300 Kč
zázemí, mytí kol

ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ
Účastníci závodu se přihlašují on-line na www.pal-mtb.cz nebo www.talentcup.cz
od 4. 3. do 3. 4. 2020 do 12:00 hod, nebo v den závodu s příplatkem.
Uzávěrka přihlášek na místě je 4. 4. 2018 ve 10:00 a ve 12:00 (podle kategorií).
PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
4. 4. 2019
9:00 – 10:00
8:45 – 10:15
10:15
10:30
11:00 – 12:00
12:00
12:00 – 12:45
12:30
12:45
13:30

15:40
16:00

- prezentace pro dlouhou trať
- možnost prohlídky tratě
- seznámení s pravidly, rozprava před závodem, upřesnění startovních časů
- start prvního závodníka na dlouhou trať
- prezentace na krátkou a střední trať
- dojezd posledního závodníka na dlouhé trati
- seznámení se střední a krátkou tratí
(po dojezdu všech závodníků na dlouhé trati)
- vložený MINI závod odrážedel a minikol
- vyhlášení výsledků dlouhé trati a vloženého MINI závodu
- start krátké tratě
(start kategorií na střední trať bezprostředně po startu posledního závodníka
předchozích kategorií na krátkou trať, bude upřesněno pořadateli podle počtu
startujících - cca 45 min po startu krátké tratě)
- dojezd posledních startujících,
- vyhlášení vítězů střední a krátké tratě

Časový harmonogram může být změněn v závislosti na počtu přihlášených závodníků a
povětrnostních podmínkách. Zpřesněný harmonogram bude uveřejněn po uzávěrce přihlášek v
místě konání závodu. Doporučujeme před závodem sledovat aktuální zprávy na oficiálních
internetových a facebookových stránkách pořadatele a série PAL CUP.

FAIR PLAY
Část závodu je vedena po úzkých obslužných cestách přímo po golfovém hřišti. Úmyslné vyjetí mimo
vyznačenou cestu a zkracování trati bude penalizováno. Fyzická pomoc závodníkům na trati je
zakázána.
Trénování na trati mimo oficiální časový blok pro seznámení s tratí (zejména v době
probíhajících závodů jiných kategorií) bude penalizováno a dotčený závodník může být
vyloučen ze závodu!! Oficiální otevření trati pro trénink bude oznámeno vždy pořadatelem
rozhlasem v místě startu a cíle.

PARKOVÁNÍ
V době konání závodu není možné z důvodu bezpečnosti vjíždět do areálu kempu motorovými
vozidly. Prostor k parkování bude vyhrazen na spojovací komunikaci mezi Ejpovicemi a Klabavou
(podélné stání). V prostoru kempu bude umožněno parkování pouze pro vozidla pořadatelů a předem
nahlášených týmů (1 vozidlo + 1 stan na každý startující oddíl). Při příjezdu respektujte pokyny
pořadatelů. Místo příjezdu do parkovacího území je vyznačeno v mapě viz https://mapy.cz/s/2rPcO .

