PROPOZICE
In-line závody Kladno
17.06.2018
Pořadatel
Organizátor
Ředitel závodu
Hlavní rozhodčí

Sportovní a kondiční klub Kladno, z.s.

Pravidla

Soutěžní řád ČSKB
Závod je určen jak pro registrované závodníky v ČSKB, tak i pro širokou veřejnost bez
registrace ve sportovním klubu. Kategorie FITNESS a SPEED.

Oprávnění ke startu
Startovné

Registrace

Místo závodu
Vyloučení odpovědnosti
Trénink

Hodnocení soutěže

Protesty

Šárka Pinďáková
Jitka Švejdová

100,- Kč / 1 závodníka na celý závod (víceboj) v jedné kategorii. Platba v hotovosti na místě.
1) elektronickou přihláškou předem na www.inlinekladno.cz, uzávěrka přihlášek 3 dny přede
dnem konání
2) nebo písemnou přihláškou vyplněnou na místě, uzávěrka přihlášek 30 minut před startem
jednotlivých kategorií.
Víceúčelové hřiště při 12. ZŠ Kladno, Brjanská 3078
In-line dráha pravidelný ovál 250 x 6 m, povrch asfalt, bez klopených zatáček.
Pořadatel ani organizátoři nepřebírají odpovědnost za zranění ani za věcné škody na majetku
zúčastněných osob. Všichni účastníci startují na vlastní odpovědnost.
Na dráze je možný volný trénink pouze před zahájením závodu a dále dle pokynů pořadatele
v přestávkách závodu.
Závod se hodnotí jako víceboj. 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
nejkratší trati. Měření časů elektronickou časomírou.
Protest lze podat písemně na místě hlavnímu rozhodčímu, do 10 minut od zveřejnění
výsledků jednotlivých závodů. Poplatek za podání protestu je 500,- Kč. Poplatek se vrátí v
případě, že bude protest uznán oprávněným.

Kategorie a závodní tratě Mini začátečníci
Žáci a Žákyně D
Žáci a Žákyně C
Žáci a Žákyně B
Žáci a Žákyně A
Kadeti a Kadetky
Dorost (Youth)
Junioři
Další podmínky závodu

5-6 let
7-8 let
9-10 let
11-12 let
13-14 let
15-16 let
17-18 let

2014 a mladší
2012-2013
2010-2011
2008-2009
2006-2007
2004-2005
2002-2003
2000-2001

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

Pořadatel závodu si vyhrazuje právo nedodržet časový pořad a v případně spojovat starty
jednotlivých kategorí, nebo rozdělovat jednu kategorii na více rozjížděk podle počtu
startujících.
Pořadatel závodu si vyhrazuje právo zrušit závod z důvodu velmi nepříznivého počasí. Běžný
déšť nebude důvodem ke zrušení závodu.
Závodníci mohou startovat i ve vyšší věkové kategorii, musí toto upřesnit při přihlášení k
závodu a prezentaci a startují mimo hodnocené pořadí.
Každý účastník a závodník je povinen mít připevněnou přilbu jak při závodě, tak při volném
bruslení. Chrániče končetin jsou povinné u všech žákovských kategorií D, C, B a mini, u vyšších
kategorií od žáků A jsou doporučené.

Orientační časový pořad

8:30 otevření kanceláře
9:45 uzavření přihlášek kategorií mini a žáci D
START:
10:00
mini začátečníci, 40 metrů (rovinka)
žáci / žákyně D, 60 metrů (rovinka)
mini začátečníci, 1/2 kola (125 m)
žáci / žákyně D, 1 kolo (250 m)
11:00
Volné bruslení na dráze
11:30
Vyhlášení vítězů v odjetých kategoriích
12:00
žáci / žákyně C, 1 kolo
žáci / žákyně B, 1 kolo
žáci / žákyně C, 3 kola
žáci / žákyně B, 3 kola
13:00
Volné bruslení na dráze
13:30
Vyhlášení vítězů v těchto odjetých kategoriích
14:00
žáci / žákyně A, 1 kolo
kadeti / kadetky, 1 kolo
Dorost, 1 kolo
Junioři, 1 kolo
žáci / žákyně A, 3 kola
kadeti / kadetky, 3 kola
Dorost, 3 kola
Junioři, 3 kola
žáci / žákyně A, 10 kol
kadeti / kadetky, 10 kol
Dorost, 10 kol
Junioři, 10 kol
Po dojetí:
Vyhlášení vítězů v těchto odjetých kategoriích
KONEC závodů cca v 16:00 hod.

