Malý etapový závod pro milovníky gravel biků.
Pátek 13. září – sobota 14. září 2019
Hlinsko – Rataje - lyžařský areál KKL
Pořadatel – CK MTB Maraton Hlinsko
Kontakt – Petr Brudr Svoboda – 731029990, brudr.sport@seznam.cz
Přihlášky – www.sport-aktiv.cz PROSÍM DO 9.9.2019 !!!
Startovné – 500,- za všechny tři etapy, splatné při prezentaci.
Kategorie – M30, M40, M50+, Ženy open
Ceny – první závodník v každé vypsané kategorii v každé etapě obdrží věcnou cenu.
Leadr průběžného celkového pořadí obdrží dres „ KING „
Za celkové pořadí po třech etapách obdrží věcné ceny první tři záv. v každé vyps. kategorii.
Pioneer – dres pro závodníka, kterého na základě hlasování vyberou mezi sebou samy závodníci
V duchu retro a zpátky ke kořenům.
!!! CELKOVÝ VÍTĚZ ZÍSKÁ GRAVEL BIKE RIDLEY !!!

Bodování – body za pořadí v jednotlivých etapách dle tabulky.
Plus body za vypsané prémie určují leadra závodu a celkové pořadí.
Body za průjezdy při kritériu určují pořadí v poslední etapě na základě kterého se přidělí
body za pořadí.
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1. etapa – Pátek 13.9.2019
časovka do vrchu 6 200m
Rataje, Dědová, Jeníkov
Start 17 00 hod.

2. etapa - Sobota 14.9.2019
30 km - Rataje ( 2x 15 km )
Start 10 00 hod.
Vrchařské prémie ( 2x 3,2,1, bod )

3. etapa - Sobota 14.9.2019
Kritérium Rataje 40 min + 1 kolo
Okruh 2 km,
Start 16 00 hod.
Bodování na průjezdu 2,1, bod
Po dvacáté minutě, se bude odvolávat vždy poslední záv. na průjezdu.
!! Každý závodník musí absolvovat všechny tři etapy, aby byl klasifikován v celkovém pořadí !!

Různé - Ostatní základní pravidla se řídí pravidly cyklistiky ČSC.
Pořadatel neručí za škody vzniklé účastníkům,
ani třetím osobám. Dále se pořadatel zavazuje, že s vašimi údaji a případnými
fotografiemi bude nakládat zodpovědně podle paragrafu o GDPR.
V případě potřeby ubytování, kontaktujte IC Hlinsko, nebo pořadatele.
Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny v tomto rozpisu, na základě
nečekaných událostí.

