Názov pretekov: Bratislava City Downhill – 2.kolo svetového pohára v metstkých zjazdoch

Usporiadateľ: Polcster Racing
Organizátor: Polcster Racing
Termín konania: Sobota 25.6.2016
Miesto konania: Bratislava – Staré Mesto
Trať:
Štart: Nádvorie hradného paláca
Cieľ:Rudnayovo námestie
Dĺžka: 600 m
Prevýšenie: 90 m
Registrácia jazdcov /akreditácia pre médiá :info @citydownhill.com / media @citydownhill.com
Časový harmonogram:
Piatok: 24.6.2016
11:00 tlačová konferencia top 3 jazdcov svetového rankingu
15:00 – 17:00 pešia obhliadka trate
17:30 – 18:30 – predstavenie pretekárov na námestí v Eurovea a Slovakia PUMPTRACK session
s verejnosťou
Sobota: 25.6.2016
8:00 – 9:00 registrácia jazdcov
9:00 – 13:00 tréningy
14:30 - 15:30 – kvalifikácia (top 25 do finále)
16:30 – 17:30 – finálová jazda
17:45 – vyhlásenie výsledkov
18:00 - koncert EGO
Podmienky štartu: Muži Elite – iba na pozvánky
Štartovné : 100,-Eur ( vrátane ubytovania, stravy, vývozu )
Štart na vlastné nebezpečenstvo Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
Prilba s integrovaným chráničom brady - Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy

Odmeny:
1.miesto : 5.000,-Eur
2.miesto: 2.500,-Eur
3.miesto: 1.200,-Eur
4.miesto: 800,-Eur
5.miesto: 500,-Eur
Ubytovanie pozvanych pretekárov: Mamas Boutique Hotel, Bratislava
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo. - Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
- Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku. - Pretekárovi, ktorý sa
včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda. - Žiadame pretekárov a divákov o
rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích
osôb pred, počas a po pretekoch. - Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať
riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa. - V prípade neočakávanej
udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov

Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na: www.citydownhill.com
Kontakt:
Riaditeľ pretekov: Jana Vasová
e-mail: info@citydownhill.com
tel: +421 948 288 887

V Bratislave, dňa 25.5.2016

