Propozície 2. kola Detskej považskej cykloligy (DPCL)
Detský cyklomaratónik
Usporiadateľ (OTR):

CK EPIC Dohňany
Dohňany 68
020 51 Dohňany

Riaditeľ pretekov:
Autor trate:

Ivana Štefániková Bašková, ivana.stefanikova@janom.com,
+421 948 468 214
Jozef Štefánik

Termín konania:
Miesto konania:
Kancelária pretekov a registrácia:

1.6.2019 (sobota)
Dohňany
EPICKLUB, Dohňany

Dĺžka trate:

200 m odrážadlá
1 km (počet kôl po dohode s rozhodcami)

Štartovné:

Symbolické 1,- euro
Štartovné bude použité v prospech Nemocnice s poliklinikou
Považská Bystrica v rámci motta „My deťom, deti deťom.“

Časový rozpis pretekov:

Piatok (31.5.2019): registrácia 18:00 – 21:00 hod.
Sobota (1.6.2019): registrácia 7:30 – 10:00 hod.

Odmeny:

Bodovanie:

Dĺžka trate/pretekov:

ŠTART: 11:00 hod. Kategórie budú odštartované v poradí
Baby, Mikro, Mili, Mini, Mladší žiaci, Starší žiaci
Baby chlapci – rok narodenia 2015 a mladší
Baby dievčatá – rok narodenia 2015 a mladší
Mikro chlapci – rok narodenia 2014 – 2013
Mikro dievčatá – rok narodenia 2014 - 2013
Mili chlapci – rok narodenia 2012 – 2011
Mili dievčatá – rok narodenia 2012 - 2011
Mini chlapci – rok narodenia 2010 – 2009
Mini dievčatá – rok narodenia 2010 - 2009
Mladší žiaci – rok narodenia 2008 – 2007
Mladšie žiačky – rok narodenia 2008 – 2007
Starší žiaci – rok narodenia 2006 – 2005
Staršie žiačky – rok narodenia 2006 - 2005
Tyčinka MAXSPORT pri prezentácii a účastnícka medaila
v cieli.
Diplomy a medaile pre prvých troch v každej kategórii + vecná
cena.
V každom kole série boduje prvých 15 pretekárov. Pretekár na
prvom mieste vždy získava 15 bodov, ďalej zostupne druhý v
poradí 14, tretí 13 až po pätnásteho pretekára v poradí, ktorý
získa 1 bod. Pri rovnosti bodov rozhoduje v záverečnom
poradí : a/ lepší počet vyšších umiestnení b/ nižší vek
pretekára.
200m odrážadlá
1km
Dĺžka pretekov je určená predpísaným časom + 1 kolo.
Časomiera začína plynúť v okamihu štartu a po uplynutí
predpísaného času všetci pretekári počnúc pretekárom na
priebežnej prvej pozícií vchádzajú do posledného kola. Nájazd
do tohto kola je pretekárom oznamovaný zvukovým
znamením (zvonením alebo trúbením). Počet kôl nie je vopred
známy, a teda ho nie je možné oznámiť na štarte. OTR je
povinný pred každým štartom oznámiť pretekárom dĺžku
predpísaného času daného štartu. OTR je povinný zabezpečiť
ukazovateľ času pri prejazde cieľom (minimálne s presnosťou
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na minúty). OTR má možnosť ukončiť časomieru skôr a začať
zvoniť do posledného kola, a to v prípade že to okolnosti
vyžadujú (nájazd prvého pretekára do posledného kolo tesne
pred ukončením časomiery, neočakávané zmeny
poveternostných podmienok a iné zmeny na trati). OTR musí
túto zmenu konzultovať s hlavným rozhodcom a členom
organizačného výboru DPCL, a má právo preteky skrátiť
maximálne o 1 minútu. OTR je povinný túto zmenu spraviť
minimálne 5s pred prejazdom priebežne prvého pretekára,
pričom je povinný priebežne prvému pretekárovi oznámiť
nájazd do posledného kola zvukovým znamením.
Predpísaný čas je pre jednotlivé kategórie nasledovný:
Kategória

Čas

Kategória

Čas

Baby chlapci

0 min

Baby dievčatá 0 min

Mikro chlapci 4 min

Mikro dievčatá 3 min

Mili chlapci

Mili dievčatá

8 min

7 min

Mini chlapci 12 min

Mini dievčatá 10 min

Mladší žiaci

16 min

Mladšie žiačky 14 min

Starší žiaci

20 min

Staršie žiačky 18 min

Podmienky a povinnosti účastníkov pretekov:
1)
2)
3)
4)

Pretekári (deti) môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý bude na svoje dieťa dohliadať počas celého
podujatia.
Každé dieťa je mať povinné počas celých pretekov upevnenú prilbu na hlave.
Za dieťa je zodpovedný výhradne zákonný zástupca.
V kategórii Baby sa môže pretekať na odrážadlách, trojkolkách alebo kolobežkách.

Každý zúčastnený pretekár, ručí za svoj majetok sám alebo jeho zákonný zástupca a usporiadateľ nie je zodpovedný za jeho krádež alebo
poškodenie. Deti jazdia dobrovoľne, na vlastné nebezpečenstvo a zákonný zástupca je zodpovedný za všetky škody, ktoré dieťa spôsobí.
Zákonný zástupca berie na vedomie, že v prípade úrazu nebude klásť na usporiadateľov žiadne nároky.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.

