PROPOZÍCIE
CK CYKLOŠPORT KEŽMAROK
V spolupráci s obcou Malý Slavkov a Royal Valley Resort Golfový areál Malý Slavkov
ORGANIZUJÚ
5.kolo Detskej Východ MTB ligy

Dátum konania :

12.06.2021 /Sobota./

Miesto konania :

Malý Slavkov Golfový areál Royal Valley Resorts

Prihlásenie :

On line na stránke Race Result .Pretekári , ktorí absolvovali
preteky dostanú pozvánku na preteky cez gmail . V prípade
prvého štartu je potrebné sa zaregistrovať na stránke Race Result.

Prezentácia :

Malý Slavkov , Golfový areál R.V.R
od 8,00 hod do 9.30 hod

Štartovné :

0 eura pre kategóriu Bady , 5 eura pre ostatné kategórie

Organizátor :

Jozef Potok mob.0905 21871

Dĺžka trate :

Bady
Mikro
Mili
Mini
Ml. žiaci
St. žiaci

Povrch trate:

Asfalt 10% . Trávnatý povrch 60 % . Poľná cesta spevnený
povrch 30 % .

Kategória:

-100 m štart pri prezentácií v areáli Royal Valley
- jeden okruh v parku golf areálu
300 m
- dva okruhy v parku golf areálu 600 m
- jeden okruh v parku golf areálu 1 200 m
- dva okruhy v parku golf areálu
2 400 m
- tri okruhy v parku golf areálu
3 600 m

Bady rok nar.
Mikro
Mili
Mini
Ml. Žiaci
St. Žiaci

2017 chlapci a dievčatka štartujú spolu
2015 - 2016
2013 - 2014
2011 - 2012
2009 - 2010
2007 - 2008

Tieto kategórie sú pre chlapcov a dievčatá .
V prípade že budú dievčatá prihlásené menej ako tri , budú štartovať s chlapcami.

Po odjazde poslednej kategórie budú vyhlásené výsledky a odmenený budú prvý traja
pretekári v každej kat. medailami a vecnými cenami .
V kategórií Bady dostanú odmenu všetci pretekári.
Bližšie informácie Vám zodpovie Jozef Potok organizátor pretekov na tel. čísle 0905 218 712
gmail jozefpotokarex@gmail.
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 FFP2.
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 Golfovom 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 všetkých
členov tímu, nie starším ako 12 hodín od začiatku podujatia (podujatie začína registráciou
08.05. o
08:30).
- Počty štartujúcich budú v prípade obmedzení regulované na požadované počty, podľa
dátumu a prihlásenia.
- V prípade potreby limitovať počty účastníkov podujatia, si organizátor vyhradzuje právo
časového posunu štartov jednotlivých kategórií, prípadne rozdelenie podujatia na viacero
častí.

