PROPOZICE A PODMÍNKY ÚČASTI

Author Pražský rodinný cyklozávod
14. ročník

Termín:

středa 28. června 2017

Registrace od 13:00
Start první kategorie v 15:30
Místo: Praha 6 – Břevnov – plochodrážní stadion Markéta
Pořadatel:
PhaProWel – spolek
Spolupořadatel: MoHiLa SPORT s.r.o., VSK ELEKTRO ČVUT Praha
Organizační štáb:
Ředitel závodu:
Dr. Pavel Landa – pavel.landa1@gmail.com -  602 459 973
Asistentka ředitele: Kateřina Vaculíková – vaculikova.k@gmail.com -  777 306 043
Hlavní rozhodčí:
Jana Váňová
Internetová stránka závodu: www.rodinnycyklozavod.cz
Trasa závodu
 Prostor startu/cíle na plochodrážním stadionu Markéta - U Vojtěšky 11, Praha 6, 162 01
 Vyznačeny okruhy v délce 800 m a 1800 m na stadionu a v jeho blízkém okolí
 Délky tratí jsou přizpůsobeny věkovým kategoriím. Délka tratě pro jednotlivé kategorie: DA
a DB – 800 m, DB a HB – 1800 m, DC a HC – 1800 m, DD a HD – 3600 m, DE a HEn– 3600 m,
DF a HF – 5400 m, Rodiče – 5400 m
 Povrch je vhodný pro horská a trekkingová kola
Kategorie
 DA – dívky ročník 2011 a více / 800 m
 HA – chlapci ročník 2011 a více / 800 m
 DB – dívky ročník 2010 – 2009 / 1800 m
 HB – chlapci ročník 2010 – 2009 / 1800 m
 DC – dívky ročník 2008 – 2007 / 1800 m
 HC – chlapci ročník 2008 – 2007 / 1800 m
 DD – dívky ročník 2006 – 2005 / 3600 m
 HD – chlapci ročník 2006– 2005 / 3600 m
 DE – dívky ročník 2004 – 2003 / 3600 m
 HE – chlapci ročník 2004 – 2003 / 3600 m
 DF – dívky ročník 2002 – 2000 / 5400 m
 HF – chlapci ročník 2002 – 2000 / 5400 m
 Rodiče – muži a ženy ročník 1999 a starší / 5400 m
Týmové soutěže
 Týmy – Tým je sestaven z tří až pěti závodníků bez rozdílu pohlaví, závodících v jakékoli
dětské kategorii (A – F). Výsledek týmu je dán součtem umístění tří nejlepších výsledků,
v případě rovnosti součtu rozhoduje nejlepší umístění v nejstarší věkové kategorii.
 Dívčí týmy – Dívčí tým je sestaven z tří až pěti dívek závodících v jakékoli dětské kategorii
(DA – DF). Výsledek týmu je dán součtem umístění tří nejlepších výsledků, v případě
rovnosti součtu rozhoduje nejlepší umístění v nejstarší věkové kategorii.
 Rodinné týmy – Rodinný tým je sestaven z tří závodníků jakékoli dětské kategorie + jeden
„rodič“ ( ročník 1999 a nižší). Předpokládá se, že to bude rodič jednoho z dětí, ale není to
podmínkou. Výsledek týmu je dán součtem umístění dvou nejlepších výsledků kategorií dětí
a součtem umístění „rodiče“. V případě rovnosti součtu rozhoduje umístění „rodiče“.
 Účastník může být členem pouze jednoho týmu.
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Měření času a výsledky
 Čas každého účastníka závodu je měřen pomocí jednorázových čipů, připevněných na
startovních číslech.
 Startovní čísla jsou vydávána při prezenci závodníků spolu s kontrolou kol. V průběhu
závodu musí být upevněna dle pravidel, po jeho skončení se stávají majetkem startujících.
 Čas je měřen od projetí startovní čárou do projetí cílem.
 Výsledky jsou v tištěné podobě zveřejňovány na nástěnce v prostoru cíle po dojetí každé
kategorie. Zároveň jsou vyvěšeny na internetu.
 Protesty lze podávat do 15-ti minut od času zveřejnění výsledků. Protest lze přijmout při
vkladu 500 Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli.
Ceny
 Závodníci, kteří se umístí na 1. – 3- místě v každé kategorii, získají poháry a věcné ceny od
partnerů závodu.
 Vyhlašovací ceremoniály všech kategorií proběhnou po dojezdu poslední kategorie.
Rámcový časový program
 Časový rozvrh je rámcový, starty jednotlivých kategorií na sebe plynule navazují.
 Při malém počtu účastníků může dojít k sloučení startů některých kategorií.
Čas
Délka trasy
Od 13:00
Prezence a přihlášky na místě
(končí vždy 20 min. před startem kategorie)
15:30
Start kategorie DA a HA
800 m
16:00
Start kategorie DB a HB
1800 m
16:30
Start kategorie DC a HC
1800 m
17:00
Start kategorie DD a HD
3600 m
Start kategorie DE a HE
(2 x 1800 m)
17:30
Start kategorie DF a HF
5400 m
Start kategorie rodičů
(3 x 1800 m)
18:00
Vyhlášení výsledků a předání cen
Startovné a přihlášky
 Startovné je pro všechny účastníky zdarma.
 Registrovat na závod se lze na webové stránce www.rodinnnycyklozavod.cz a v písemné
podobě zaslané poštou na tuto adresu:
Dr. Pavel LANDA
CASRI – Podbabská 3
160 00 PRAHA 6
 Uzávěrka elektronických přihlášek je 28. června 2017 v 10:00.
 Poté je možno se přihlásit na místě závodu v den startu od 13:00. Nejpozději však 20 minut
před startem kategorie.
Doprovodný program – bude upřesněn
 Půjčovna kol zdarma, zprostředkovaná sportovcem a patronem dětí Tomášem Slavatou.
 Moderátor a DJ Pepa Melen
 Nafukovací skákací hrad
 Pěvecká vystoupení dětí z dětských domovů
Podmínky účasti
 Zúčastnit se závodu může každý, kdo splňuje věkové hranice, podá si přihlášku a to až do
určeného limitu startujících (rozhoduje termín registrace).
 Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného
zástupce. V případě využití elektronické přihlášky je nutné vyplnit / odevzdat písemný
souhlas při převzetí startovního čísla.
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Pro stanovení kategorie je rozhodující rok narození (ročník) a pořadatel podle něj do
kategorie zařazuje.
Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod.
Pro závod je povoleno trekkingové a horské kolo dle vlastního uvážení s dvěma na sobě
nezávislými brzdami.
Závodník musí být vybaven plnou přilbou, kterou musí mít nasazenu po celou dobu
závodu.
Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a
upravovat, jsou vázána na přihlášku a jsou nepřenosná na jinou osobu.
Přihlášením do závodu každý účastník automaticky souhlasí s pořizováním své podobizny,
obrazových a zvukových záznamů své osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se
závodem Author Pražský rodinný cyklozávod (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace
závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování
obrazových a zvukových záznamů osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se
závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména
rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné
propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu
www.rodinnycyklozavod.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích
výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas účastník uděluje na dobu 5 let.
Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých
výrobků nebo značek.
Pořadatelé budou namátkově ověřovat údaje v přihláškách, zda jsou správné a pravdivé. Za
pravdivost údajů však zodpovídá účastník sám. Je na Vás zda nebudete podvádět. Závod
není o tituly, není o postupu, ani o “život“. V případě nepravdivých údajů nebude jednotlivec
a tým klasifikován.
Každý účastník vyplněním přihlášky (i elektronické) potvrzuje, že se seznámil s
podmínkami závodu a souhlasí s nimi.

