
Propozice 

Moravsko-Slovenský  FiveTen shop.sk cup

Pořadatel: 
SK Grafobal ve spolupráci s Bikepark Jasenská 

Termín závodu: 13-14.4.2019

Místo závodu: Bikepark Jasenská – Belá 

Trať: délka 1400 metrů, převýšení 145 metrů
Systém závodu: semifinále+finále, dvě měřené jízdy. Do finále postupují všichni jezdci,kteří 
dokončí semifinálovou jízdu.

Vypsané kategorie: 

Ženy                 15-99 let   (2004 - 1920) 
Naděje              10 -14 let  (2009 - 2005)
Kadet                15 - 16 let ( 2004 - 2003)
Junior                17 - 18 let ( 2002 - 2001) 
Hobby               19 - 29 let  ( 2000 - 1990)
Masters             30 - 39 let  ( 1989 - 1980) 
Super Masters  40 - 99 let  ( 1979 - 1920) 
Elite                  19 - 29 let   ( 2000 - 1990) 
Enduro             19 - 99 let   (2000 - 1920) 
               
Kategorie Master + Super Master startuje společně a vyhlašují se 3 nejlepší jezdci + vítěz 
SuperMasters. 

Kancelář závodu + registrace : bufet u lanovky.

Startovné + vývoz na 2 dny :  800,-kč  ( 30,-eu) 

Registrace: 1.4.2019 - 11.4.2019  do 22,00 hod. na www.moravskoslovenskydhcup.eu
Jezdci, kteří se nezaregistrují přes internet budou platit poplatek 100,-Kč .
Zaregistrovaní jezdci dostanou Monster energy 

Ubytování: 
http://www.jasenskadolina.sk/ubytovna-kaska 
+421905838999
+421907451656 

http://www.infoturiec.sk/nezabudka

http://www.penzionbrest.sk/ 

http://www.jasenskadolina.sk/ubytovanie

http://www.moravskoslovenskydhcup.eu/
http://www.jasenskadolina.sk/ubytovanie
http://www.penzionbrest.sk/
http://www.infoturiec.sk/nezabudka
http://www.jasenskadolina.sk/ubytovna-kaska


Časový plán:

Sobota 13.4.2019

09:30 – 10:00             uzavření tratě – možnost pouze pěší prohlídky schválení tratě závodu 
10:00 – 18:00 volný trénink bez pořadatelského zajištění
09:00 – 13:00 registrace přihlášky pro všechny kategorie

POZOR:  v neděli již není možné se registrovat !!!
v případě, že se v sobotu nemůžeš dostavit k registraci, tak požádej kolegu o převzetí 
startovního čísla.

neděle: 14.4.2019
 
09:00 – 10:45 možnost volného tréninku 
11:00 start  semifinálové jízdy
13:30 start  finálové jízdy
30 min po dojezdu 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 startujících 

25.000,-Kč  při účasti  min. 250 startujících 

                                         Umístnění:          1-3.místo                

Ženy:                      trofej/pohár + finanční prémie + věcné ceny 
Naděje:                  trofej/pohár +  věcné ceny 
Kadet :                   trofej/pohár + věcné ceny 
Junior :                   trofej/pohár + finanční prémie + věcné ceny  
Master :                  trofej/pohár + finanční prémie + věcné ceny 
Hobby :                   trofej/pohár + finanční prémie + věcné ceny 
Elite:                       trofej/pohár + finanční prémie + věcné ceny 
Enduro:                   trofej/pohár + finanční prémie + věcné ceny 

Finanční prémie se udělují v případě, že v dané kategorii startuje alespoň  6 jezdců a jsou 
vypláceny v Českých korunách (u závodů na území Slovenska v přepočtu na EU).
Finanční prémie můžou být nahrazeny věcnými cenami.
Každý jezdec může být vyhlášen jen v jedné kategorii.

Pořadatel si vyhrazuje právo na doplnění a změny v rozpisu závodu.

Infolinka k závodu : 602553211 -  hlavní pořadatel
                                                
Další informace:      www.moravskoslovenskydhcup.eu          

http://www.moravskoslovenskydhcup.eu/

	Umístnění: 1-3.místo

