O pohár starosty města
XCE (eliminátor), XCC (short track), 21. ročník
3. a 4. závod Peklo Severu 2019
Termín:
Pořadatel:
Informace:
Místo:
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Prezentace:

Sobota 29. června 2019 od 9 hodin
Cyklistický klub 1967 Česká Kamenice, z.s.,
www.pekloseveru.cz, peklo.severu@tiscali.cz, 778 435 492
Česká Kamenice, ulice Sládkova, u domova pro seniory
Roman Horký
Mirek Třešňák
V místě startu závodu od 8:30, nejpozději 1 hodinu před startem vlastní kategorie

Kategorie

Rok narození (věk)

XCC Short track

XCE Eliminátor

Naděje I - chlapci, dívky
Naděje II - chlapci, dívky
Ml. chlapci, ml. dívky
Mrňouskové

Startovné

Čas startu Počet okruhů Délka

2015 – 2013 (4 - 6 let)
10:00
závod do 5 minut
30 Kč
2012 – 2010 (7 – 9 let)
10:20
závod do 10 minut
2009 – 2007 (10 – 12 let)
70 Kč
10:40
závod do 20 minut
2016 a později
Zdarma
11:10
závod do 2 minut
11:30 1. blok vyhlášení vítězů
Mrňouskové, Naděje I, Naděje II, Mladší dívky, Mladší chlapci

Kategorie: Elita muži, Elita ženy, Veteráni I-III
Starty: Do vyřazovacích bojů postupuje 32 nejrychlejších mužů a žen (bez ohledu na vlastní kategorii).
Kategorie startují společně na základě času z kvalifikace, rozděleni dle pohlaví.
Vyhlášení: 3 celkově nejlepší muži a ženy bez ohledu na kategorii.
Celkové hodnocení: Body se započítávají podle kategorie, do které se závodník přihlásí
Startovné: 100 Kč
Kvalifikace muži, ženy (jednotlivci, start po 1 minutě)
12:00
Osmifinále muži, ženy (rozjížďky po 4)
13:30
Čtvrtfinále muži, ženy (rozjížďky po 4)
14:15
závod do 1 minuty
Semifinále muži, ženy (rozjížďky po 4)
14:45
Finále a malé finále muži, ženy (rozjížďky po 4)
15:15
15:30 2. Blok vyhlášení vítězů
Eliminátor muži, eliminátor ženy
St. dívky + kadetky
St. chlapci + kadeti
Elita ženy
Veteráni II
Veteráni III
Veteráni I
Elita muži

2006 – 2003 (13 – 16 let)
15:45
120 Kč*
2006 – 2003 (13 – 16 let)
15:45
2002 a dříve (nad 17 let)
15:45
1979 – 1970 (40 – 49 let)
16:15
1969 a dříve (50 – 99 let)
16:15
150 Kč*
1989 – 1980 (30 – 39 let)
16:45
2002 a dříve (nad 17 let)
16:45
17:30 2. blok vyhlášení vítězů
Starší dívky + Kadetky, Starší chlapci + Kadeti,
Elita ženy, Veteráni I, II, III, Elita muži

4

6 km

5

7,5 km

6

9 km

Časy startů jsou pouze orientační. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v harmonogramu
* Cena v případě přihlášení předem. Při přihlášení v den závodu je startovné +30 Kč v případě kategorií 13-16 let, +50 Kč nad 17 let

Trať:
Předpis:

Mytí závodníků a kol:
Zdravotnický dozor:
Ceny:

#PekloSeveru

Lesní a travnaté cesty
Závodí se dle rozpisu tohoto závodu. Závodníci jsou povinni dbát pokynů pořadatelů. Závod
se jede za každého počasí. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi
způsobené. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Závodníci mladší 18 let mohou
startovat pouze se souhlasem rodičů (podpis při prezentaci). Všichni startující podpisem
potvrzují
znalost
pravidel
uveřejněných
v místě
registrace
nebo
na
www.pekloseveru.cz/pravidla. Cyklistická přilba je povinná!!!
V prostoru startu a cíle závodu bude umístěn mycí žlab
Lifemedic s.r.o.
Minimálně pro první tři v každé kategorii.

