CYKLOORIENTAČNÍ ZÁVOD FRČÍ TO 2022
Pořadatel: MAS Bohdanečsko, z. s., Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč
Datum: 28. 5. 2022 od 9:00
Centrum závodu: Louka u Přelovic, https://mapy.cz/s/pubemalara
Parkování: Parkování bude vyhrazeno v těsné blízkosti závodu, https://mapy.cz/s/pubemalara
Kontaktní osoba: Lenka Makovská
Telefon: +420 725 559 932
E-mail: frcito@mas-bohdanecsko.cz
Web závodu: https://www.frci-to.cz
Facebook závodu: https://www.facebook.com/CykloFrciTo
Facebook organizátora: https://www.facebook.com/bohdanecsko

Přihláška:
Přihlásit se na závod je možné vyplněním přihlášky přes Google formulář na odkazu:




Jednotlivci: https://forms.gle/8FV5DcUwDsMqREHH6
Dvojice: https://forms.gle/eSMp9vVnwdLpUc1F9
Rodiče s dětmi: https://forms.gle/vfrwyZXdxYDsmf18A

Do závodu je možné se přihlásit i na místě v den závodu. Kapacita závodu je omezená. V případě zájmu přihlásit
se až v den závodu se příp. informujte u organizátora ohledně stavu počtu přihlášených a ohledně kapacity.

Startovné:
Startovné při registraci do 23. 5. 2022:




Dospělí – narozeni do r. 2004: 150 Kč/os (registrační poplatek a 1 dospělá porce hl. jídla)
Starší děti – narozené 2005 – 2009: 100 Kč/os (registrační poplatek a 1 dospělá porce hl. jídla)
Mladší děti – narozené 2010 a později: 50 Kč/os (registrační poplatek a ½ porce hl. jídla)

Při registraci od 24. 5. do 28. 5. 2022, včetně registrace na místě:




Dospělí – narozeni do r. 2004: 200 Kč/os (registrační poplatek a 1 dospělá porce hl. jídla)
Starší děti – narozené 2005 – 2009: 100 Kč/os (registrační poplatek a 1 dospělá porce hl. jídla)
Mladší děti – narozené 2010 a později: 50 Kč/os (registrační poplatek a ½ porce hl. jídla)

Registrace on-line je možná pouze do 23. 5. 2022. V pozdějším termínu kontaktujte pořadatele e-mailem
(frcito@mas-bohdanecsko.cz) nebo telefonicky (+420 725 559 932).
V ceně startovného:
- parkování
- občerstvení v cíli (1 teplé jídlo, voda/šťáva/čaj). Pozn: pro mladší děti bude připravena ½ porce hlavního jídla.
Starší děti mají v rámci startovného dospěláckou porci hlavního jídla.
- zdravotní a pořadatelskou službu
- zpracování výsledků

Pokyny k platbě:
Bankovní účet: 2800374800/2010
VS: Telefonní číslo uvedené v přihlášce
Do poznámky pro příjemce uveďte název týmu

Platbu proveďte do 3 pracovních dní od odeslání přihlášky. Děkujeme.
Zvolte částku dle volby kategorie a termínu přihlášení. Tuto částku je třeba uhradit do 3 pracovních dní od
přihlášení na cykloorientační závod. Přihláška se stane platnou až po připsání správné částky na bankovní účet
pořadatele.

Předběžný program a harmonogram akce:
9:00 – 10:00 Registrace účastníků, předání záznamových karet.
10:10 – 10:20 Seznámení s tratí a s pravidly závodu.
10:30 Začátek závodu a předání mapového podkladu. Závodníci budou vyjíždět v určitých časových intervalech,
záleží na počtu účastníků a na počtu kategorií.
11:30 – 12:00 Odjezd posledních závodníků
13:30 – 14:30 Příjezd závodníků z kategorie rodiny s dětmi
15:15 Vyhlášení výsledků rodiny s dětmi
14:30 – 15:30 Příjezd závodníků z kategorií dvojice a jednotlivci
16:15 Vyhlášení výsledků dvojice a jednotlivci

Kategorie:
Závodníci jsou na sportovní akci rozděleni do kategorií podle svého pohlaví a věku. Věkem se pro účely zařazení
do kategorie rozumí počet celých let věku, kterého závodník dosáhne v průběhu kalendářního roku, ve kterém se
koná příslušná sportovní akce.
1.

2.

3.

4.

Jednotlivci
a. Muži (narozeni v letech 1972 až 2004, tj. závodníci do 50 let)
b. Muži + (narozeni do r. 1971 včetně, závodníci od 51 let a starší)
c. Ženy (narozené v letech 1977 až 2004, závodnice do 45 let)
d. Ženy + (narozené do r. 1976 včetně, závodnice od 46 let a starší)
Dvojice
a. Muž, muž (v součtu do 100 let)
b. Žena, žena (v součtu do 90 let)
c. Muž, žena (v součtu do 95 let)
d. Muž, muž + (v součtu 101 let a více)
e. Žena, žena + (v součtu 91 let a více)
f. Muž, žena + (v součtu 96 let a více)
Rodiny s dětmi
a. Rodiny s dětmi – 1 nebo 2 dospělí, volný počet dětí, nejmladší dítě musí být narozeno v letech
2010–2022, dále se kategorie člení na:
i. Rodiny s nejml. dítětem narozeným 2010-2011
ii. Rodiny s nejml. dítětem narozeným 2012-2013
iii. Rodiny s nejml. dítětem narozeným 2014-2015
iv. Rodiny s nejml. dítětem narozeným 2016-2022 – nezávodní kategorie
b. Rodiny se staršími dětmi – 1 nebo dva dospělí, volný počet dětí, nejmladší dítě musí být
narozeno v letech 2005-2009
Elektrokola – nezávisle na pohlaví a věku, jednotlivec a dvojice – nezávodní kategorie

V případě nízkého počtu závodníku v dané kategorii si pořadatel vyhrazuje právo nejbližší kategorie sloučit.
Pro rodiny s dětmi budou připravené úkoly na nejbližších kontrolách, které si pak děti při dojezdu do cíle budou
moci vyplnit. Rodiny s nejmladším dítětem do 6 let, samostatně jedoucím na kole, spadají do nezávodní
kategorie. Dále bude kategorie rozčleněna podle věku nejmladšího dítěte samostatně jedoucího na kole (7-8 let,
9-10 let, 11-12 let). Cenu dostane vždy vítězná rodina v dané podkategorii.

Systém závodu:
Závodníci pojedou na horských nebo trekových kolech. Kategorie jsou jednotlivci, dvojice (musí být stále na dohled
nebo na doslech) a rodiče s dětmi. Kategorie jednotlivci a dvojice bude rozdělena dle věku a pohlaví. Pro závod
dostane každá dvojice na startu dvě mapy a jednu záznamovou kartu. Systém je nastaven tak, že čím dále se
stanoviště nachází od startu, tím vyšší je jeho bodová hodnota. Pro závodníky je dán časový limit 240 minut (tj. 4
hodiny pro dvojice a jednotlivce), pro rodiny s dětmi je dán časový limit 180 minut (tj. 3 hodiny). V případě
nedodržení limitu dojde k penalizaci. Při nedodržení limitu o více jak 30 minut dochází k diskvalifikaci
závodníka/závodníků.
Závodníci na elektrokolech se mohou akce zúčastnit pouze v kategorii pro ně určené, tj. kategorie Elektrokola.
V ostatních kategoriích nejsou elektrokola povolena.
Trasa: Scorelauf (volné pořadí kontrol s časovým limitem 4 hodiny)
Ražení: Průchod kontrolou závodník označí kleštičkami do průkazky a to do správného políčka podle čísla kontroly.
Kontrol je celkem 30.
Výsledky: Po té co závodníci dojedou do cíle, bude jim zaznamenán cílový čas do karty, po té budou výsledky
zaneseny do systému. Po vyhodnocení všech výsledků budou výsledky vyvěšeny v centru závodu. Vítězná umístění
budou vyhlášena po vyhodnocení. Výsledky budou též vyvěšeny na webových stránkách závodu.
Ceny: Věcnou cenu dostane vždy vítěz v dané kategorii, druhé a třetí místo obdrží diplom a propagační materiály.
Výjimku tvoří kategorie Rodiny s dětmi r. narození 2016-2022 a Elektrokola, které jsou nezávodní.

