Propozice
Moravsko-Slovenský FiveTen shop.sk cup 2018
Pořadatel:
SK Grafobal ve spolupráci s SKI areálem Bílá
Termín závodu: 29.9.- 30.9.2018
Místo závodu: Ski areál Bílá
http://www.skibila.cz/cs/leto/
Trať: mírně upravená trať, kterou známe z minulých ročníků.
délka tratě: 1350 m., převýšení : 250 m.
Vypsané kategorie:
Junior 17 - 18 let ( 2001 - 2000)
Kadet 10 - 16 let ( 2008 – 2002)
Elite

19 - 29 let ( 1999 - 1989)

Hobby 19 - 29 let ( 1999 - 1989)
Masters 30 - 39 let ( 1988 - 1979) + Super Masters 40 - 99 let ( 1978 - 1919)
HardTail bez rozdílu věku
Ženy bez rozdílu věku
Enduro bez rozdílu věku
Kategorie Master + Super Master startuje společně a vyhlašují se 3 nejlepší jezdci + vítěz
SuperMasters.
Kancelář závodu + registrace : u lanovky ve stanu pořadatele.
Startovné + vývoz na 2 dny (čtyřsedačková lanovka): 800,-kč ( 30,-eu)
Registrace: od 15.9 2018 do 27.9.2018 do 22 hod. na www.moravskoslovenskydhcup.eu
Zaregistrovaní jezdci dostanou Monster energy

Časový plán:
Sobota 29.9.2018
09:00 – 10:00
10:00 – 17:30
09:00 – 13:00

uzavření tratě – možnost pouze pěší prohlídky schválení tratě závodu
volný trénink bez pořadatelského zajištění
registrace přihlášky pro všechny kategorie

POZOR: v neděli již není možné se registrovat !!!
neděle:30.9.2018
09:00 – 10:00
10:00 – 10.45
11:00
13:00
30 min po dojezdu

možnost volného tréninku
doporučený trénink
start semifinálové jízdy
start finálové jízdy
vyhlášení výsledků pro všechny kategorie

Minimální prémie:
10.000,-Kč při účasti min.100 startujících
15.000,-Kč při účasti min. 150 startujících
20.000,-Kč při účasti min. 200 startujícících
25.000,-Kč při účasti min. 250 startujících
Věcné ceny + trofeje: získají jezdci za 1-3.místo ve všech hlavních kategoriích .
Bonus – šance pro každého: Finanční prémii/bonus (20,-Eu nebo 500,-Kč) získávají jezdci
kteří se umístní na 50.místě a 100.místě, v každé kategorii.
Pořadatel si vyhrazuje právo na doplnění a změny v rozpisu závodu.
Infolinka k závodu : 602553211 - hlavní pořadatel

Ubytování : http://www.skibila.cz/cs/leto/ubytovani/

Další informace:

www.moravskoslovenskydhcup.eu

