Propozice UL-LET 2017
1) NIGHT DUAL SHOW: pátek 18.5.
-

Do závodu je možné se registrovat pouze na místě 16:30 – 18:30. Startovné: 200,- Kč.
Prize money: 5000 CZK

2) WHIP CONTEST – pátek 18.5.
Do závodu je možné se prezentovat pouze na místě v rámci prezentace na Night Dual Show
Trénink 16:30 – 18:30. Contest: 19:30
Startovné: zdarma
3) UL-LET – sobota 19.5.
-

Registrace do závodu.
1) elektronicky: do 15.5. na www.czechdt.cz
startovné: 300,- Kč Platba na účet číslo: 250 057 4392/2010
2) na místě v Letním kině u Mastodonta: 9:30-11:00 za 400,-Kč.

-

Kategorie: OPEN, JUNIOŘI a ŽENY (alespoň 3 závodnice)

4) DIRT JUMP CONTEST – sobota 19.5.
Do závodu je možné se prezentovat pouze na místě 16:00 v prostoru cíle na Mírovém
náměstí.
Trénink: 16:00 – 16:30
Contest: 17:00 – 17:30
Startovné: zdarma
Trénovat můžete vždy pouze se startovním číslem. Vyzvednete si ho u Mastodonta
Užitečné informace:
-

Dual slalom se jede v Letním kině. Vývozy od eliminace TOP 16
Sjezd začíná v Letním kině, ale končí v centru Ústí nad Labem a vede do centra.
Vývozy od parkoviště Kulturního domu – bude označeno
Parkování přímo v místě areálu, kdo se nevejde, bude mít možnost parkování v ulici
Bělehradská (zábor)

-

Startovné zahrnuje i startovní číslo, záloha se neplatí

-

Zdravotní dozor – sestřičky, doktor, sanitka

-

WC zdarma přímo v areálu, v pátek bude možné i osprchování v
areálu

-

Ubytování závodníků: přímo v areálu bude vyhrazený prostor pro
stanování, hlídané DEPO, do kterého budou moci jen rideři na
identifikační pásku

-

Ceny: věcné od sponzorů, poháry

-

Afterparty: Café Alibi

Povinné chrániče při povinném tréninku i závodě. Každý rider podepíše, že jede na
vlastní nebezpečí.
1) do 18 let chrániče kolen, holení, loktů, páteře, dlouhoprsté rukavice, integrální přilba
(přilba s pevným chráničem obličeje) – DUAL, DH a WHIP Contest. Dirt jump contest contest
pouze přilba
2) nad 18 let chrániče kolen, dlouhoprsté rukavice, přilbu kokosku nebo integrální
(doporučená výbava chránič loktů, holení, páteře) - DUAL, DH a WHIP Contest. Dirt jump
contest contest pouze přilba
3) pokud nebude mít v tréninku nebo závodě závodník výše zmíněné chrániče upevněny
na těle, bude napomenut a při neuposlechnutí vyloučen organizátorem závodu bez náhrady
startovného

- Účast jezdců pod 18 let stvrdí podpisem rodič - zákonný zástupce. V takovém případě, pokud
nebude rodič na místě, vyplní jezdec formulář, který mu bude po on-line registraci zaslán na email.
Vytisknutý a podepsaný ho předloží při výdeji čísel. Formulář musí obsahovat jméno, příjmení, rodné
číslo nebo číslo občanského průkazu a aktuální telefonní číslo v den závodu na rodiče – zákonného
zástupce!!

