Název závodu
Statut závodu
Distance závodu

Prodoli MTB maraton Chýnov
Závod ze série STEVENS Jihočeský MTB pohár
Dlouhá trať - 45 km
Krátká trať - 27 km (gravel bike, tandem)
Dětské závody
Datum
Sobota 28.8. 2021
Místo
Fotbalové hřiště Chýnov
Pořadatel
Cykloklub Chýnov, z.s.
Ředitel závodu, kontakt Jaroslav Bartáček
Pod Křivou 342, 391 55 Chýnov
Tel.: 724 192 068 E-mail: cykloklubchynov@seznam.cz
Přihlášky
On-line registrace je spuštěna na webu. Registrace na místě v den
závodu možná je. Žádáme však, aby všichni, kteří mohou, využili online
způsob!
Startovné
Dlouhá trať - on-line 450 Kč / na místě 500 Kč
Krátká trať - on-line 350 Kč / na místě 400 Kč
Tandem - on-line 500 Kč / na místě 600 Kč
Dětské závody - on-line 100 Kč / na místě 150 Kč
Prezentace
Prezentace proběhne v zázemí fotbalového hřiště Chýnov v den závodu.
Každý závodník je povinen se zaprezentovat - tzn. vyzvednout si startovní
číslo a řádně - čitelně, jej upevnit na řídítka svého kola.
Pro dětské závody od 8:30 do 9:30.
Pro hlavní závod od 11:00 do 12:45.

Kategorie - dlouhá trať

Kategorie - krátká trať

Uzavření prezentace proběhne půl hodiny před startem daného
závodu, pozdější příchozí nebudou zaprezentování - tzn. nebudou moci
závodit, i kdyby měli předem zaplacené startovné!
ZA18-29 Ženy 18 - 29 let (1992 - 2003)
ZA30-39 Ženy 30 - 39 let (1982 - 1991)
ZA40+
Ženy 40 a více let (1981 a dříve)
MA18-29 Muži 18 - 29 let (1992 - 2003)
MA30-39 Muži 30 - 39 let (1982 - 1991)
MA40-49 Muži 40 - 49 let (1972 - 1981)
MA50+ Muži 50 a více let (1971 a dříve)
ZB15-18 Juniorky 15 - 18 let (2003 - 2006)
ZB19-35 Ženy 19 - 35 let (1986 - 2002)
ZB36+
Ženy 36 a více let (1985 a dříve)
MB15-18 Junioři 15 - 18 let (2003 - 2006)
MB19-39 Muži 19 - 39 let (1982 - 2002)
MB40-59 Muži 40 - 59 let (1962 - 1981)
MB60+
Muži 60 a více let (1961 a dříve)
GBM
Gravel bike muži
GBZ
Gravel bike ženy
TD
Tandem

Kategorie - závod dětí

Tratě - popis

Z4
Odrážedla děvčata do 4 let (2017 a později)
Z6
Děvčata do 6 let (2015 a později)
Z7-9
Děvčata 7 - 9 let (2012 -2014)
Z10-12 Děvčata 10 - 12 let (2009 - 2011)
Z13-14 Děvčata 13 - 14 let (2007 - 2008)
M4
Odrážedla chlapci do 4 let (2017 a později)
M6
Chlapci do 6 let (2015 a později)
M7-9
Chlapci 7 - 9 let (2012 - 2014)
M10-12 Chlapci 10 - 12 let (2009 - 2011)
M13-14 Chlapci 13 - 14 let (2007 - 2008)
Dlouhá trasa je určena výhradně pro MTB a je místy poměrně technicky
náročná. Převážná většina vede po lesních či šotolinových cestách.
Nebezpečné jsou 4 sjezdy označené na mapě závodu. Celá závodní trať je
vyznačena oranžovou barvou (šipky, sprej).
Krátká trasa je vhodná pro každého cyklistu. Nechá se projet i na
trekingovém kole a není technicky náročná. Celá závodní trať je
vyznačena modrou barvou (šipky, sprej).

Pravidla

Časový harmonogram

Lékařské zajištění
Ceny
Výsledky
Parkování

Doprovodný program

Závod se řídí pravidly Jihočeského MTB poháru. Každý účastník se závodu
účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům
vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných
technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných
okolností.
8:30 - 9:30 Prezentace dětských závodů
10:00
START dětských závodů
11:00
Prezentace hlavních závodů
12:15
Vyhlášení dětských kategorií
13:15
STRAT dlouhé trati
13:30
START krátké trati
17:00
Vyhlášení hlavního závodu
17:30
ROCK NIGHT FEST
Zdravotní sestra
Pohár pro první tři v kategorii, věcné ceny
www.irontime.cz
Označená parkoviště (viz. mapka níže)
Prosíme týmy, které si budou chtít vybudovat své zázemí, aby k tomu
využili vyhrazený prostor týmového parkoviště PT.
Všichni závodníci jsou zváni na ROCK NIGHT FEST, který začne po
vyhlášení výsledků (předpoklad v 17:30).
Vystoupí 5 kapel: Ozzy Tribute, Miloš DODO Doležal, Jiří Schlinger Tribute
Mladen Djelmo, Easy Ride a Cover Trio+.
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