výškové práce

15. ročník MTB – cross country 28 km
PO STOPÁCH PRAOTCE ČECHA 2018
Pořadatel: Bike Club Roudnice nad Labem, Pod Hostěrazem 2644, PSČ 413 01.
Místo závodu: 3x okruh v lese Hostěraz a v prostorách bývalé městské skládky.
Termín závodu:
			
			

Sobota 7. dubna 2018.
Start – Karlovo náměstí ve 13.00 hod.
Cíl – Louka na skládce pod Hostěrazem.

Ředitel závodu: Bob „ Míša“ Pechar, tel. +420 724 486 266, e-mail: bobpechar@seznam.cz
Vedoucí tratě: Zdeněk Němec, tel. +420 608 976 665, e-mail: zdnemec@centrum.cz
Sekretář závodu: Filip Starcewski, startakf@seznam.cz
Hlavní rozhodčí: Elektronická časomíra
Kancelář: VIP stan - Louka na skládce Pod Hostěrazem, 7. 4. 2018 od 10.00 hod.
Přihlášky: bobpechar@seznam.cz nebo www.králstředohoří.cz a v den závodu v kanceláři závodu.
VIP stan od 10.00 hod. – 12.15 hod!
Strarovné: 200,- Kč. - platba pouze na místě. Mládež do 18 let zdarma.
Kategorie:
		
		
		
		
		
		

A muži		
B muži		
C muži		
D muži		
E muži		
F ženy		
G junioři

18 - 29 let
30 - 39 let
40 - 49 let
50 - 59 let
60 a více
18 a více
17 a méně, pouze se souhlasem rodičů.

Ceny: Pamětní medaile pro první tři v každé kategorii.
Nejrychlejší muž – hlavní cena „Anděl“
Nejrychlejší žena – hlavní cena „Pták“

výškové práce

Občerstvení: Pro každého závodníka je v cíli v ceně startovného 1x nápoj a 1x jídlo.
V prostorách cíle bude restaurace s jídlem a pitím.
Zdravotní asistence: Zdravotník RZS – Lucie Cihlová, +420 720 156 991 a sanitní vůz.
Informativní schůzka: VIP stan – louka pod Hostěrazem 7. 4. 2018 ve 12.15 hod.
Parkování: Na vyznačených místech na asfaltové cestě a na louce pod Hostěrazem.
Různé: Možnost kempování ve vlastním přímo na louce pod Hostěrazem a nebo info o ubytování
v informačním centru v Roudnici n. L. tel. 416 850 201-2, e-mail: info@roudnicenl.cz
Pravidla: Závod se jede za běžného provozu po městských komunikacích a lesních cestách. Každý závodník jede na vlastní nebezpečí a zodpovídá za škody způsobené jeho počínáním k ostatním
osobám. Závodník je povinen řídit se regulacemi tohoto závodu a pohybovat se výhradně
po vyznačené trati. Každý závodník je povinen použít ochrannou přilbu homologovanou pro
cyklistiku. Při prezentaci v kanceláři závodu svým podpisem stvrzuje, že rozumí a souhlasí s
podmínkami pořadatele závodu.
Trasa závodu
-	Start na Karlově náměstí za zavádějícím vozem Městské policie. Do protisměru do Řipské ulice,
dále ulicí Michálkovou, Švermovou a ulicí V Uličkách do ulice Pod Hostěrazem – 2,5 km.
Silnicí kolem zahrádek doleva na cross country okruh Hostěraz.
Cik cak stoupání Stelvio na nejvyšší místo Hostěrazu 266 m. n. m.
Po rovině Vodárenskou a Krabčickou k první levotočivé obrátce .
Přes velblouda a Hard way k zatáčkám a kopečkům Triglav.
Z kopce kolem borovice Joshua tree a přes kořeny k traverzové Route 66.
Prudký sjezd se skokem Pavla Ploce nebo lehčí variantou Hannenkam ke skládce.
Prudce doprava a pěšinou a zvlněnou cestou ke druhé levotočivé obrátce Sir Pertiny.
Dolu úvozovou cestou a doprava na slalom mezi keříky a s výjezdem na kopeček.
Zpět na úvozovou cestu a tou do kopce ke skládce.
Vpravo po travnaté ploše a následným sjezdem ke druhému skoku.
Kolem skladového dvora a nejnižšího místa na trati 190 m. n. m. zpět do kopce po asfaltu.
Doleva na trávu po vrstevnici a cik cak výjezd na vrchol skládky.
Po rovinaté části do cíle prvního kola pod bránu na louce pod Hostěrazem. Cca 8,5 km.
První kolo se pojede za zavádějícím motocyklem pořadatele.
-

Přes Stelvio dále do druhého a za dalších 8,5 km. ještě jednou do třetího kola.
Cílovou bránou se průběžně projede dvakrát, po třetí je finiš do cíle.
Konec pod cílovou bránou na louce pod Hostěrazem.

Závod se jede pod záštitou starosty města Roudnice nad Labem.

