NULTÝ ROČNÍK BIKEFEST BÍLÁ 2019
PROPOZICE
Závody pro širokou veřejnost
Místo a datum konání: Single Trails Bílá a Ski areál Bílá 15.6.2019
Pořadatel: SKI Vítkovice - Bílá z.s.,
e-mail: v.vrzgula@skibila.cz, tel: +420 723 662 245
Festival je pro širokou cyklistickou veřejnost, zúčastnit se může kdokoliv, vstupné do areálu je
zdarma. Cena celodenního skipassu je 200,- Kč, pro děti 40% sleva
Startovné do závodu je dobrovolné
Během akce od 9:00 do 17:00 je zajištěné zdravotnické zabezpečení v podobě Horské služby Beskydy.
Ve vyhrazených prostorech si mohou účastníci postavit stan pro přenocování. Toalety jsou po celou
dobu akce volně přístupné a nachází se v provozní budově na parkovišti. Sprcha není v areálu
k dispozici. Umytí kola je možné u mostku na parkovišti.
Celý den bude otevřena restaurace Bi-Fi a stánek s občerstvením u lanovky
Zdravotní zabezpečení: Horská služba Beskydy, tel. +4201210

PROPOZICE ZÁVODU NA ČERVENÉM MEDVĚD (BEAR) TRAILU

Přihláška a registrace
Závody jsou pro širokou veřejnost po předešlé registraci
Registrace do závodu bude probíhat od 9:00 do 11:00 ve stanu SKI Bílá u dolní stanice lanové dráhy.
Startovné do závodu je dobrovolné
V kategorii děti vyžadujeme doprovod a podpis zákonného zástupce.

Závod
Volný trénink na červeném Medvěd trailu od 11:00 do 12:30
Od 12:30 do 13:00 je trať uzavřena
Start závodu ve 13:00 na červeném Medvěd trailu.
Žádáme všechny startující, aby byli na startu včas
Pořadí startujících je dle startovního čísla a kategorie (od nejmladší kategorie po nejstarší kategorii)

Po registraci dostane závodník cedulku se startovním číslem, které je povinné mít viditelně na
řídítkách.

PRAVIDLA:
Všichni závodníci se zúčastňují závodu na vlastní riziko a nebezpečí. Pořadatel nenese žádnou
odpovědnost za vzniklé škody a zranění způsobené během závodu.
Všichni závodníci jsou povinní mít po celou dobu závodu nasazenou přilbu. U kategorie Žáci a Žákyně
(10 – 15 let) je povinný chránič páteře, hrudi, loktů a kolen – za cyklistickou výzbroj zodpovídá
zákonný zástupce.
Účast je pro jakýkoliv druh kol, které jsou uzpůsobeny na jízdu v terénu. Kolo musí být v perfektním
stavu a musí mít funkční přední i zadní brzdu.
Čas závodníka se měří od projetí počáteční fotobuňky až do projetí fotobuňky v cíli.
Závod je na jednu měřenou jízdu.
Závodník je povinen jet pouze po trailu, zkracování trati aj. se trestá diskvalifikací ze závodu.
Závodníci jsou pouštěni na trať v půlminutových intervalech. Mezi kategoriemi je interval dvou minut
Závodník, který byl dostižen rychlejším závodníkem, je povinen uvolnit trať a poskytnout bezpečné
předjetí. Nestane-li se tak, může být pomalejší závodník diskvalifikován.
Závodníci jsou povinní dostavit se do prostoru startu 10 minut před samotným startem.
Během závodu je pořadatel povinný zajistit zdravotní zabezpečení v podobě zdravotního personálu či
horské služby
Žádní závodnici nesmí stát v traťi během tréninků ani během závodu.
Pořadatel závodu je oprávněn provádět změny v těchto propozicích. Závodnici budou vždy se
změnami seznámení.

Ceny jsou rozděleny pro první tři závodníky s nejlepším časem v každé kategorii. Závodníci jsou
povinní si ceny převzít do jedné hodiny od vyhlášení vítězů, nestane-li se tak, ceny propadají
pořadateli.
Pořadatel si vyhrazuje právo na pořizování fotek, videí ze závodu podle zákona o ochraně osobních
údajů.
Závodník je povinen seznámit se s těmito propozicemi. Registrací do závodu dává závodník souhlas s
propozicemi a je si vědom všech jeho bodů.

Kategorie:
10-15 let žáci + žákyně
16-19 dorost chlapci
20-99 muži
16-99 ženy

