PROPOZICE závodů: In-line závody Kladno - víceboj
Termín: neděle 18.6.2017
Místo konání: víceúčelové hřiště s in-line dráhou u 12. ZŠ Kladno
Brjanská ul. 3078, Kladno – Rozdělov
Parkování: ulice Brjanská nebo Severní
Rozměry in-line dráhy: ovál 250 x 6 m
Pořadatel: Sportovní a kondiční klub Kladno, z.s.
Registrace k závodu:
1) elektronickou přihláškou předem, uzávěrka přihlášek 3 dny před dnem konání
2) nebo písemnou přihláškou vyplněnou na místě, uzávěrka přihlášek 30 minut před
startem jednotlivých kategorií
Startovné: 100,- / celý závod (víceboj) v jedné kategorii
Kategorie a tratě:
Mini začátečníci
Žáci a Žákyně D
Žáci a Žákyně C
Žáci a Žákyně B
Žáci a Žákyně A
Kadeti a Kadetky
Junioři B
Junioři A

2012 a mladší
2010-2011
2008-2009
2006-2007
2004-2005
2002-2003
2000-2001
1988-1999

40m, 125m (1/2 kola)
60m, 250m (1 kolo)
1 kolo, 3 kola
1 kolo, 3 kola
1 kolo, 3 kola, 10 kol
1 kolo, 3 kola, 10 kol
1 kolo, 3 kola, 10 kol
1 kolo, 3 kola, 10 kol

Hodnocení jednotlivých závodů: Vítězem celého víceboje se stává bruslař s nejmenším
součtem umístění na jednotlivých tratích. V případě shody bodů je vítězem ten, který se
umístil lépe na nejdelší trati.
Pravidla závodu:
1) Pořadatel závodu si vyhrazuje právo nedodržet časový pořad a v případě nízkého/či velmi
vysokého počtu účastníků v kategorii, spojovat starty jednotlivých kategorií nebo naopak
rozdělit kategorii na rozjížďky.
2) Pořadatel si dále vyhrazuje právo zrušení závodu z důvodu velmi nepříznivého počasí.
Běžný déšť nebude důvodem zrušení závodů.
3) Závodníci mohou startovat i ve vyšší věkové kategorii, ale musí toto upřesnit při
prezentaci.
4) Každý účastník a závodník je povinen být vybaven ochrannou přilbou a tu používat jak
při samotném závodu, tak i při volném ježdění.
5) Chrániče končetin jsou doporučeny.
6) Výsledky závodu budou vyvěšeny na nástěnce, případné protesty či připomínky je možné
podat do 10 minut po jejich vyvěšení.
7) Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
8) Závodníci i ostatní účastníci závodů jsou povinni dbát pokynů pořadatele a rozhodčích.
9) Závod je otevřený pro všechny závodníky, registrované v ČSKB i pro neregistrované.

