Dětská zóna
Program pro nejmenší bikery a bikerky
při Bike Vysočina 2015 / Světovém poháru horských kol.
PÁTEK 22. 5. 2015
16:00 - 20:00
Doba otevření SUNINVENT dětského koutku (skákací hrady, malování, dětská dráha a další
atrakce)

SOBOTA 23. 5. 2015
9:00 - 19:00
Doba otevření SUNINVENT dětského koutku
Těšit se můžete na hry a soutěže, tvořivé dílny, překážkovou dráhu, cykloškolu, jízdu
zručnosti a skákací hrad pro děti a další atrakce

9:30 – 15:00
Měřená časovka na singletracku – soutěž o hodnotné ceny (registrace u stánku NMNM,
vratná záloha 150 Kč na zapůjčení čipu)

9:30 – 13:00
Trénink na dětský závod pod vedením Milana Spěšného

12:00 a 15:00
Komentovaná projížďka s průvodcem po trasách Novoměstských MTB okruhů

13:00 – 14:00
Komentovaná show Biketrial Nové Veselí

14:00
MTB ZÁVOD DĚTÍ, kola a helmy s sebou, registrace na závod v areálu "dětské" louky

16:00
Vyhlášení výsledků časovky a MTB závodu dětí

NEDĚLE 24. 5. 2015
9:00 - 16:30
Doba otevření SUNINVENT dětského koutku (skákací hrady, malování, dětská dráha a další
atrakce)

MTB ZÁVOD DĚTÍ DO 12-ti LET
Propozice
Datum: sobota 23. 5. 2015 od 14:00
Místo: Vysočina Arena (dříve Ski Areál Zlatá Lyže), Vlachovická 1355, Nové Město na
Moravě
Start/cíl: Vysočina Arena, Bejby trail
Kancelář závodu: V dětské zóně, sobota 10:00-13:30, nejpozději 30 minut před startem
Přihláška: Formulář ke stažení ZDE. Vyplněním přihlášky předem předejdete zdržení na
registraci.
Ředitel závodu: Erik Řezník, tel. 736 484 607
VĚKOVÉ KATEGORIE:
Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození
14:00 Děti - odrážela 2-3 roky (ročníky 2012 - 2013) - společná kategorie pro kluky a holky
14:10 Holky 4-6 let (ročníky 2009 – 2011)
14:20 Kluci 4-6 let (ročníky 2009 - 2011)
14:30 Holky 7-9 let (ročníky 2006 - 2008)
14:45 Kluci 7-9 let (ročníky 2006 - 2008)
15:00 Mladší žákyně 10-12 let (ročníky 2003 - 2005)
15:15 Mladší žáci 10-12 let (ročníky 2003 - 2005)
Počty kol na okruhu délky cca 300m v lehkém terénu se určí na místě.
Po dojetí poslední kategorie následuje vyhlášení výsledků všech kategorií.
CENY
První tři v každé kategorii obdrží věcné ceny.
STARTOVNÉ
50,- Kč pro všechny kategorie.
PODMÍNKY ÚČASTI
Každý účastník je povinen mít cyklistickou přilbu.
Každý účastník může startovat jedině v doprovodu rodiče nebo jiné dospělé osoby.
Doprovod účastníka je povinen podepsat přihlášku k závodu a potvrdit tak souhlas s pravidly
akce. Závodí se podle pravidel v tomto rozpisu.
DALŠÍ INFORMACE





Výsledky budou zpracovány čipovou technologií SportSoft. Čipy budeme umísťovat
dětem na kola v den závodu. Ihned po závodě budou dětem z kola odebírána.
Doprovod dítěte bere plnou odpovědnost za navrácení čipů.
Řazení na start bude podle startovních čísel. Dbejte pokynů startéra.
V době závodů je přísný zákaz vstupu (vjezdu) na závodní okruh všem (rodičům,
doprovodu, dětem,...) kromě dětí, které absolvují daný závod.

