PROPOZICE
In-line závody Kladno
sobota 19.9.2021
Pořadatel
Organizátor
Ředitel závodu
Hlavní rozhodčí

Sportovní a kondiční klub Kladno, z.s.

Pravidla

Dle Soutěžního řádu ČSKB + aktuální omezení dle epidemiologické situace
Závod je určen jak pro registrované závodníky v ČSKB, tak i pro širokou veřejnost bez registrace
ve sportovním klubu.

Oprávnění ke startu

Startovné
Registrace

Místo závodu
Vyloučení odpovědnosti
Trénink

Hodnocení soutěže

Vyhlášení výsledků
Ceny pro vítěze
Protesty

Kategorie a závodní tratě

Šárka Pinďáková
Jitka Švejdová

100,- Kč / 1 závodníka na celý závod (víceboj) v jedné kategorii. Platba pouze převodem
předem na účet: 273 184 829/0300. V případě neúčasti na závodech bude na požádání
startovné vráceno zpět.
Registrace pouze předem elektronicky, e-mailem na adrese: skk.kladno@seznam.cz - do
čtvrtka 17.6.2021. Náležitosti přihlášky: jméno a příjmení závodníka, datum narození,
klub/město, kontakt (e-mail, telefon), kategorie závodu (např. "žákyně C").
Víceúčelové hřiště při 12. ZŠ Kladno, Brjanská 3078
Přístup na hřiště pouze z ulice Severní!!
In-line dráha pravidelný ovál 250 x 6 m, povrch asfalt, bez klopených zatáček.
Pořadatel ani organizátoři nepřebírají odpovědnost za zranění ani za věcné škody na majetku
zúčastněných osob. Všichni účastníci startují na vlastní odpovědnost.
Na dráze je možný volný trénink pouze před zahájením závodu a dále dle pokynů pořadatele v
přestávkách závodu.
Závod se hodnotí jako víceboj. Vítězem celého víceboje se stává bruslař s nejmenším součtem
umístění na jednotlivých tratích. V případě shody bodů získají závodníci stejné pořadí. Měření
času ručním měření pouze orientačně, pro účely výsledků se sleduje pořadí závodníků v cíli.
Vyhlášení výsledků bude provedeno po dojetí každé kategorie v co nejkratším možném čase.
Vyhlašovací ceremoniál proběhne ve zkrácené verzi. Oficiální výsledky budou ke stažení na
internetových stránkách pořadatele.
První tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom a medaili. Všichni závodníci obdrží diplom
"za účast".
Protest lze podat ústně na místě hlavnímu rozhodčímu, do 10 minut od zveřejnění výsledků
jednotlivých závodů. Poplatek za podání protestu je 500,- Kč. Poplatek se vrátí v případě, že
bude protest uznán oprávněným.
Začátečníci bez rozdílu věku - NESOUTĚŽNÍ JÍZDA pro medajli: 1 kolo
Žáci a Žákyně D 5-6 let
2015-2016
60m (rovinka), 250m (1 kolo)
Žáci a Žákyně C 7-8 let
2013-2014
1 kolo, 2 kola
Žáci a Žákyně B 9-10 let 2011-2012
1 kolo, 3 kola
Žáci a Žákyně A 11-12 let 2009-2010
1 kolo, 3 kola, 10 kol
Kadeti a Kadetky 13-14 let 2007-2008
1 kolo, 3 kola, 10 kol
Dorost (Youth)
15-16 let 2005-2006
1 kolo, 3 kola, 10 kol
Junioři
17-18 let 2003-2004
1 kolo, 3 kola, 10 kol
V závodě stejné kategorie startují všichni bez rozdílu typu bruslí nebo zkušeností apod.

Další podmínky závodu

Pořadatel závodu si vyhrazuje právo nedodržet časový pořad a případně spojovat starty
jednotlivých kategorí, nebo rozdělovat jednu kategorii na více rozjížděk podle počtu
startujících.
Pořadatel závodu si vyhrazuje právo zrušit závod z důvodu velmi nepříznivého počasí. Běžný
déšť nebude důvodem ke zrušení závodu.
Závodníci NEMOHOU startovat ve vyšší věkové kategorii.
Každý účastník a závodník je povinen mít připevněnou přilbu jak při závodě, tak při volném
bruslení. Chrániče končetin jsou povinné u všech žákovských kategorií D, C, B a začátečníků, u
vyšších kategorií od žáků A jsou doporučené.

GDPR
Protiepidemiologická
opatření

Každý účastník svou registrací k závodu souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v
rozsahu nezbytně nutném pro uspořádání závodů. Správcem a zpracovatelem osobních údajů
je pořadatel závodu.
Každý účastník závodů, i doprovod a realizační tým, svou přítomností na sportovišti v době
konání závodů souhlasí s podmínkami protiepidemiologických opatření a bere na vědomí
všechna rizika spojená s nákazou virovým infekčním onemocněním. Účast na závodě je
dobrovolná a organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní újmy.
Každý účastník závodů, i doprovod a realizační tým, svojí přítomností na sportovišti v době
konání závodů prohlašuje, že neprojevuje, a v posledních dvou týdnech neprojevil, příznaky
virového infekčního onemocnění - např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti nebo čichu
apod.)
Každý účastník závodů, doprovod i realizační tým jsou při případné kontrole povini na místě
dokázat, že splňují aktuální podmínky stanovené zákony a vládními nařízeními
(bezinfekčnost, platný aktuální test apod.).
Limit pro počet účastníků je 60 osob v kategorii mladších a 60 osob v kategorii žáci A a starších
(závodníci + doprovod + trenéři + organizátoři ). Každá kategorie bude mít vyhrazený prostor
pro přezouvání a čekání, prosíme účastníky, aby dodrželi čas příchodu na sportoviště, aby
nechodili do prostoru ostatních kategorií! a dodržovali nařízené rozestupy!
Povinnost nošení roušek a respirátorů bude na místě upravena podle aktuálních vládních
nařízení.
Závod je bez účasti diváků a fanoušků. Doprovod závodníků je omezen na nezbytně nutné
minimum (max. 1 osoba doprovodu na 1 závodníka).

Orientační časový pořad
1. skupina - MLADŠÍ

9:30 vstup na sportoviště jen pro mladší kategorie, výdej startovních čísel
možné rozcvičení na atletické dráze, rozbruslení na in-line dráze
START:
10:00 - prezentace před startem 1. závodu každé kategorie
začátečníci mladší - nesoutěžní jízda, 1 kolo
žáci / žákyně D, 60 metrů (rovinka)
žáci / žákyně D, 1 kolo (250 m)
žáci / žákyně C, 1 kolo
žáci / žákyně B, 1 kolo
žáci / žákyně C, 2 kola
žáci / žákyně B, 3 kola
Vyhlášení výsledků mladších kategorií, ukončení závodů mladších kategorií
- prosíme účastníky mladších kategorií a jejich doprovod, aby opustili prostor stadionu.

Orientační časový pořad
2. skupina - STARŠÍ

11:00 vstup na sportoviště pro starší kategorie, výdej startovních čísel
rozbruslení na in-line dráze podle aktuální situace a pokynů pořadatelů
START:
po ukončení závodů mladších kategorií
prezentace před startem 1. závodu každé kategorie
žáci / žákyně A, 1 kolo
kadeti / kadetky, 1 kolo
Dorost, 1 kolo
Junioři, 1 kolo
žáci / žákyně A, 3 kola
kadeti / kadetky, 3 kola
Dorost, 3 kola
Junioři, 3 kola
žáci / žákyně A, 10 kol
kadeti / kadetky, 10 kol
Dorost, 10 kol
Junioři, 10 kol
Vyhlášení výsledků starších kategorií, ukončení závodů.

