PROPOZICE
závod MTB poháru Unie Amatérských Cyklistů

XC Úholičky, 2.ročník 2017
Typ závodu

MTB závod

Pořadatel závodu

AC Sparta Praha

Ředitel závodu

Jiří Pfeifer

Telefon na ředitele závodu

603467646

E-mail na ředitele závodu

howmuch@volny.cz

Termín konání závodu

Sobota 23.9.2016

Místo prezentace

Nádvoří obecního úřadu-stodola, centrum obce Úholičky

Čas zahájení prezentace

11:30 hod ; Prezentace na dětský závod 10:00-11:00

Čas ukončení prezentace

13:30 hod

Místo startu závodu

Úholičky-Obecní úřad

Čas startu závodu

14:00 hod-po průjezdu BUS MHD (start dětských závodů-od11hod)

Místo cíle závodu

Úholičky-Obecní úřad

Trasa závodu

Okruh cca5 km, Lesní a polní cesty, lesní singly s krátkými technickými výjezdy
a sjezdy, asfaltový zaváděcí nájezd

Celková délka závodu pro kategorii junioři

do 1h (cca 16km) 3 okruhy

Junioři UAC budou zařazeni do kategorie

J – Junioři

Celková délka závodu pro kategorii muži

cca 1h 30 min (cca 26 km) 5 okruhů

Muži UAC budou zařazeni do kategorie

A – muži + B – muži

Celková délka závodu pro kategorie veteráni

cca 1h 30min (cca 26 km) 5 okruhů

Veteráni UAC budou zařazeni do kategorie

C – muži + D – muži + E - muži

Celková délka závodu pro kategorie ženy

do 1h (cca 16 km) 3 okruhy

Ženy UAC budou zařazeni do kategorie

Z – ženy

Výše startovného

250 Kč předem přihlášení převodem do 21.9.2017
300 Kč na místě
Dětské kategorie 100-200 dle kategorií- předem i na místě.
Platby na účet č. https://www.sportt.cz/races/all/startlist/569

Závod je vypsán i pro příchozí

Ano – všechny výše uvedené kategorie + Juniorky (viz propozice na webu)

Závod je povolen a uspořádán

Krom lesních a polních cest ,z malé části(cca10%) i po veřejné komunikaci!

Doporučení a popis chování v rámci závodu

Ohleduplnost a závodění v duchu fairplay.
Závod se koná na soukromém majetku! Prosíme závodníky, aby se chovali šetrně
k životnímu prostředí, neodhazovali při závodě použité duše, obaly od stravy a
jiných doplňků apod. na jiná místa než k tomu určená. V případě, že neumíte
nebo nechcete prázdné obaly dovézt do cíle, odhazujte je výhradně pod sebe na
cestu závodu a ne do lesního porostu a příkopů. Usnadníte tak úklid pronajatých
prostorů po závodu. Na cestě to najdeme my při úklidu, v lese třeba 5m od cesty
to určitě najde majitel pozemku a příští rok jsme bez závodu. Děkujeme 

Místo vyhlášení výsledků

V místě startu a cíle závodu

Čas vyhlášení výsledků

Do 30 minut po dojezdu posledního závodníka do cíle závodu
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Vyhlášení

1.- 3.místo v každé vypsané kategorii

Odkaz na webové stránky závodu

https://www.xc-uholicky.cz/

Odkaz na mapu závodu

https://www.xc-uholicky.cz/mapa-zavodu

Odkaz na profil závodu

https://www.xc-uholicky.cz/mapa-zavodu

POZOR, je třeba vyplnit do příslušné kolonky přihlášky startovní číslo UAC, které máte přidělené na letošní
sezónu!!
Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít
dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během závodu hlaste na kontaktní telefon
ředitele závodu uvedený v propozicích.
Různé:
Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2016
-

-

-

V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na
pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se
závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí
provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel
a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené
Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních
komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb.,
478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č.
30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů
Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené
Účastníci startují na vlastní nebezpečí
Účastníkům je doporučeno aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění
Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)
Účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů
Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního vyhlášení a předání cen
V případě, že se nemůžete slavnostního vyhlášení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli závodu před
zahájením slavnostního vyhlášení
Ceny, které si nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení nepřevezmou, propadají pořadateli závodu

Upozornění:
VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5 minut před startem, z důvodů
vyslechnutí informací o závodu. Poté ti, kteří startují později, mohou prostor startu opustit.
Pozor:
Závodník, který neprojede prostorem koridoru (nebude zapsán v pořadí sestaveném v koridoru) nebo bude zapsán v koridoru
více, než jednou nebude zařazen do výsledků!
Organizační doplněk:
Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům, v koridoru, případně nejdéle do 24
hod řediteli závodu SMS zprávou. Příchozí závodníci mohou tuto skutečnost ohlásit při vracení startovního čísla v místě
presentace. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na www.uac.cz přímo řediteli závodu
buď telefonicky, nebo na e-mail.
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