Propozice 3. závodu seriálu PAL Cup 2018
12.5.2018 – Rakovník Jílák

I.

Pořadatel a kontakty
CK LOKO Rakovník z.s.
IČO 266 35 801
Vladislavova 407, 269 01 Rakovník
cklokorakovnik@outlook.com

V.

Vyhlašuje se vždy prvních pět závodníků
v každé kategorii.
VI.

II.

III.

VII.

VIII.

Registrace on-line prostřednictvím webové
přihlášky na http://www.pal-mtb.cz/ do
9.5.2017 do 12:00.

IV.

IX.

Pojištění
Pojištění
pořadatel
nezajišťuje.
Doporučujeme lékařskou prohlídku a úrazové
pojištění pro den akce.

Startovné
Při registraci on-line a zaplacení startovného
na účet 1022746043/6100 - nejpozději do
9.5.2018:
- Zdarma - pastové motorky,
odrážedla,
- 50,- Kč kolaři, U7m/ž, U9m/ž
- 100,- Kč – U11m/ž, U13m/ž, U15m/ž
- 150,-Kč – muži, ženy, junioři
Při přihlášení v průběhu prezentace v den
konání závodu je startovné pro všechny
kategorie s příplatkem 50,-Kč
DŮLEŽITÉ: Je nutné v příkazu k platbě zadat
oba SYMBOLY - VARIABILNÍ i SPECIFICKÝ dostanete je v e-mailu Potvrzení ON-LINE
přihlášení!!! Jinak nebude platba připsána a
bude velmi pracné ji dohledat. Text ve
'Zpráva pro příjemce ' neumí automatický
systém identifikovat!!!
V ceně startovného sladká odměna v cíli,
zpracování výsledků, organizační a zdravotní
zajištění

Týmové stany
Požadavek prostoru pro týmový stan nahlaste
prosím do 9.5.2018 na některý z uvedených
kontaktů. Vzhledem k tomu, že k prostoru
pro stany bude příjezd přes závodní tratě, je
nutné přijet v den závodu nejpozději do 8:30
h., potom nebude umožněn vjezd motorovým
vozidlům

Registrace, prezentace

Registrace v den pořádání závodu probíhá
současně s prezentací, ukončení prezentace
jednotlivých kategorií je vždy 30 minut před
startem kategorie.

Parkování
V místě konání závodu podél příjezdové
komunikace (bude řízeno pořadateli). Platí
zákaz parkování za kynologickým cvičištěm (u
vchodu do kyn. cvičiště)!

Místo startu a cíle, prezentace
Rakovník, Jílák, u kynologického cvičiště
(mapa: http://www.mapy.cz/s/921S, GPS:
50°6'53.817"N, 13°42'47.912"E)

Zdravotní zajištění
Zdravotní dohled a případná zdravotní pomoc
je zajištěna kvalifikovaným lékařským
personálem.

Robert Dobrý (ředitel závodu) 732 470 675
Monika Dobrá (organizační zajištění)
607 009 592
Kontaktní e-mail:
cklokorakovnik@outlook.com

Ceny

X.

Ostatní
Časy startů a vyhlášení jsou orientační.
Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy počtů
kol a časového harmonogramu dle
aktuálního stavu tratí a počtu přihlášených
závodníků do jednotlivých kategorií.
Řazení na startu a další ustanovení se řídí
pravidly PAL Cupu 2018
Po předjetí o kolo se zbytek kol
nedokončuje.
Jakákoliv
pomoc
závodníkům
mimo
vyznačené depo je zakázaná a může vést
k diskvalifikaci.
Protest na výsledek a porušení pravidel je
možné podat pouze písemně v den závodu, a
to nejpozději 20 minut po dojezdu
posledního závodníka dané kategorie u
ředitele závodu.
Zajištěno občerstvení po celou dobu konání
akce (teplé jídlo, pití)
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XI.

XII. Sponzorují nás

Časový harmonogram závodu a popis tratě

Rok narození

Kategorie

Čas
startu

Délka
okruhu

Počet
okruhů

7:30 – 8:50 Projetí tratí
1989 – 1999

M19 - muži 19-29 let

9:00

2700m

6

1979 – 1988

M30 - muži 30-39 let

9:02

2700m

6

2000– 2001

U19m – junioři 17-18 let

9:04

2700m

5

1969 – 1978

M40 – muži 40-49 let

10:10

2700m

5

1968 a starší

M50 – muži 50 let a starší

10:12

2700m

4

2002 - 2003

U17m – kadeti 15-16 let

10:14

2700m

4

Stavební práce
Martin Rek

Cca 11:00 – 11:30 Projetí tratí (po dojetí předchozích kategorií)
11:15 Vyhlášení
1989 - 2003

Ž15 – ženy 15-29 let

11:40

2000m

4

1988 a starší

Ž30 – ženy 30 let a starší

11:40

2000m

4

2004 – 2005

U15ž – žákyně 13-14 let

11:42

2000m

3

2004 – 2005

U15m – žáci 13-14 let

12:30

2000m

3

2006 – 2007

U13ž – žákyně 11-12 let

13:00

2000m

2

2006 – 2007

U13m – žáci 11-12 let

13:30

2000m

2

2008 – 2009

U11ž – žákyně 9-10 let

14:00

1500m

2

2008 – 2009

U11m – žáci 9-10 let

14:20

1500m

2

2010 - 2011

U9ž – žákyně 7-8 let

14:40

800m

2

2010 - 2011

U9m – žáci 7-8 let

14:50

800m

2

2012 a mladší

U7ž – holky 6 let a mladší

15:00

500m

2

2012 a mladší

U7m – kluci 6 let a mladší

15:10

500m

2

2014 - 2015

Kolaři - děti 3-4 roky

15:20

300m

1

2015 a mladší

Odrážedla - děti 3 roky a mladší

15:30

200m

1

2015 a mladší

Plastové motorky – děti 3 roky a
mladší

15:40

100m

1

www.nateryeurooken.cz

16:00 Vyhlášení

TĚŠÍME SE NA VÁS

