Seriál náborových cyklistických závodů pro žáky
základních škol Pardubického kraje „Hledá se vítěz!“
2. 6. 2015 – Polička - Liboháj
Pořadatel závodu: SK PRIMA Polička
Termín závodu: úterý 2. 6. 2015, 8.00 – cca 13.00
Ředitel závodu: Šárka Kastnerová
Hlavní rozhodčí: Igor Švanda, tel.: 602 451 426, email: igor.svanda@gmail.com
Místo konání: Lesopark Liboháj – u altánku (lesopark se nachází na výjezdu z Poličky směrem na
Jimramov, vjezd do lesoparku je od domova mládeže).
Popis závodu: Cyklistický závod na zpevněných cestách v parku Liboháj, vhodný pro jakýkoliv typ
kola. Závod je určen pro žáky základních škol a nižších tříd gymnázií v Poličce a okolí.
Systém: Hromadný závod jednotlivců podle kategorií, při vyšším počtu účastníků budou kvalifikační
rozjížďky, soutěž škol
Postup: Nejlepší čtyři závodníci (závodnice) v každé kategorii budou nominování na finálový závod
seriálu ve Vysokém Mýtě dne 27. 9.2015. V případě, že dané místo obsadí již nominovaný závodník,
bude nominace podstoupena dalšímu v pořadí v dané kategorii.
Přihlášky: Každá škola může přihlásit libovolný počet závodníků. Nejpozději do čtvrtka
28. května 2015 je třeba zaslat předběžnou soupisku na adresu: igor.svanda@gmail.com. V den
konání závodu potom tuto soupisku spolu s pedagogy upřesníme a doplníme případné změny nebo
nepřihlášené závodníky.
Kategorie:
Název:

Ročník narození:

Přibližná délka závodu:

1. minižactvo - dívky
2. minižactvo - chlapci

2008 - 2009
2008 - 2009

do 5 minut
do 5 minut

3. předžactvo - dívky
4. předžactvo - chlapci

2006 - 2007
2006 - 2007

do 10 minut
do 10 minut

5. mladší žačky - dívky
6. mladší žáci - chlapci

2003 - 2005
2003 - 2005

10 - 15 minut
10 - 15 minut

7. starší žačky - dívky
8. starší žáci - chlapci

2001 - 2002
2001 - 2002

15 - 20 minut
15 - 20 minut

9. kadetky - dívky
10. kadeti - chlapci

1999 - 2000
1999 - 2000

20 - 25 minut
20 - 25 minut

Hlavní partner:

Partneři:

Mediální partner:

Organizační náležitosti:
- Závodí se dle Pravidel cyklistiky ČSC. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi
způsobené.
-žáci se mohou zúčastnit pouze s pedagogickým dozorem, který odpovídá za žáky v průběhu celé akce
(možno zajistit pedagogický dozor z SVČ Mozaika)
- každý závodník musí mít přilbu a kolo v dobrém technickém stavu (za technický stav kola
zodpovídá majitel kola, závodník s kolem ve špatném technickém stavu nebude připuštěn k závodu)
- v průběhu konání závodů bude v areálu zajištěn zdravotní dohled
- pořadatelé si vyhrazují právo na změny v programu závodů
Časový harmonogram akce:
8.00 – 9.00

prezentace – v místě konání závodů

9.00 – 9.05

zahájení závodů

9.15 – 11.30

závody dle kategorií

11.30 – 12.00 slavnostní vyhlášení výsledků
Hodnocení: V každé kategorii budou vyhlášeni tři nejlepší, kteří obdrží medaili, diplom a věcnou
cenu. Nejlepší čtyři závodníci (závodnice) v každé kategorii budou nominování na finálový závod
seriálu ve Vysokém Mýtě dne 27. 9.2015. Každý závodník obdrží také drobné občerstvení.
Startovné: Startovné se neplatí.
Cestovné: Náklady hradí závodníci, případně vysílající škola.
Informace:
http://www.hledasevitez.cz
Igor Švanda, igor.svanda@gmail.com, 602 451 426
Tento rozpis byl schválen STK SCPK dne 22.4.2015 – Ing. Jiří Klicpera CSc.

Patronem akce je Jaroslav Kulhavý!!!

www.hledasevitez.cz
Hlavní partner:

Partneři:

Mediální partner:

