Detská MTB VRL Liga
9. kolo 24.7. 2021 (sobota)

,

VRL Usporiada
v sobotu 24.7.2021 o 10,30
9. kolo Detskej Východ Road MTB Ligy
Miesto:
Prihlášky:

Viac účelové ihrisko Svinia (oproti OÚ na začiatku obce)
iba online na stránke www.vychodroadliga.eu alebo mailom
(Meno, priezvisko, klub, r. narodenia pretekára (ky)

Prezentácia:
Organizátor:
Kategórie:

24.7.07.2021 Obecný úrad Svinia 8:00 – 9:30
Obec Svinia v spolupráci s VRL o. z.
Baby:
rok narodenia 2017 a mladší
Mikro:
rok narodenia 2015 – 2016
Mili:
rok narodenia 2013 – 2014
Mini:
rok narodenia 2011 – 2012
Mladší žiaci a žiačky: rok narodenia 2009 – 2010
Starší žiaci a žiačky: rok narodenia 2008 – 2007
Príspevok:
Baby: 0.-€ , Mikro, Mili : 3.-€ , Mini – St. ž.: 4,-€
Povrch tratí pretekov: tráva
Dĺžka tratí podľa času :
Baby: (nar. 2017 a mladší cca 100m na čomkoľvek s kolesami ) - odmenený bude každý štartujúci v cieli, táto
kategória je BEZ ŠTARTOVNÉHO a nebude začlenená do bodovacieho systému Detskej Východ road ligy,

Mikro: cca 800m
Mili: cca 1200 m
Mini: cca 2400 m
Mladší žiaci a žičky: cca 3200 k m
Starší žiaci a žiačky: cca 5000 m
Pre kategóriu Baby je dovolené používať aj odrážadlá, trojkolky alebo kolobežky. Pre ostatné
kategórie sa doporučuje horský bicykel.
Cyklistická prilba je povinná vo všetkých kategóriách.
Informácie na: www.vychodroadliga.eu,
https://www.google.com/maps/place/082+32+Svinia/@49.0094528,21.1270012,113m/data=!3
m1!1e3!4m5!3m4!1s0x473ef49185db3efd:0x400f7d1c6975bb0!8m2!3d49.0101633!4d21.12543
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Hygienické a bezpečnostné predpisy:

Do areálu pretekov budú vpustení iba prihlásení pretekári a doprovod.
Do kancelárie pretekov je povolený vstup iba s ochranným prostriedkom horných dýchacích ciest .
Dodržuje sa bezpečnostná vzdialenosť 2 metre.
Z dôvodu stále pretrvávajúcej svetovej pandémie ochorenia COVID-19 sú všetci účastníci povinní
dodržiavať všetky hygienické a bezpečnostné predpisy podľa nariadení Vlády SR.
V celom areáli platia už skôr prijaté prísne hygienické a preventívne opatrenia.
Na viacerých kontaktných miestach budú nainštalované dezinfekčné prostriedky, spoločné priestory
sú pravidelne dezinfikované a všetci organizátori sú vyškolení a vybavení ochrannými
prostriedkami.
V záujme dodržiavania všetkých vyššie opísaných bezpečnostných opatrení môže pri vstupe do
areálu prevádzkovateľ pristúpiť ku kontrole účastníka – jeho ochranných prostriedkov a k meraniu
jeho telesnej teploty. Registračné a kontaktné miesta sú upravené tak, aby prichádzalo k
minimálnemu kontaktu medzi účastníkmi a so zamestnancami areálu.
Dôležité upozornenie:

- Z dôvodu súčasnej situácie bude možné iba online prihlasovanie pretekárov ako aj členov tímu
(doprovodu).
- Pri registrácii klubu, zastupuje celý tím jedna osoba, s negatívnym AG testom, alebo dokladom
o zaočkovaní - Počty štartujúcich budú v prípade obmedzení regulované na požadované počty,
podľa dátumu prihlásenia.
- V prípade potreby limitovať počty účastníkov podujatia, si organizátor vyhradzuje právo časového
posunu štartov jednotlivých kategórií, prípadne rozdelenie podujatia na viacero častí.
,

