PROPOZICE

4. ročník
Popis akce: Závod na horských kolech určený pouze dětem v překrásném parku Šimkovy sady
v centru města Hradec Králové. Závod je unikátní svou koncepcí, kdy si děti během jednoho dne
mohou vyzkoušet jak časovku, tak i hlavní závod s hromadným startem. Výsledek z časovky (první
závod dne) spravedlivě určí startovní pozici na hlavní závod. Časovka však není povinná. Děti, které
časovku vynechají, budou na startu hlavního závodu automaticky zařazeni na konec startovního pole.

Termín: 21. 8. 2022
Start: Časovka - 10:00 / Vytrvalostní závod 12:00
Místo: Hradec Králové, Šimkovy sady
Ročník: 4.
Pořadatel: SPORT asistent s.r.o.
Délka okruhu: 1 km – 2,2 km okruh, dle kategorie dětí, zpevněné pěšiny, travnaté úseky
(Okruh se netýká kategorie odrážedel a kategorie nejmenších!)
Délka trati: 200 m – 13 km, dle kategorie dětí
Mapa: (bude doplněno)
Měření a výsledky závodu: Měřeno pomocí aktivních čipů (www.sport-base.cz)
Registrace: Do středy 17. 8. 2022/ 24:00, poté možnost přihlášení na místě v den závodu
Místo a čas registrace a prezence: V centru závodu – označený stan v Šimkových sadech,
21. 8. 2022 (7:30 –9:30 h)

Startovné: Předem 100,- s dárkem/ Na místě 150,- s dárkem/ Odrážedla: Předem 50,dárkem/ na místě 50,- BEZ dárku/ každé dítě, které se zúčastní úvodní časovky, dostane
drobný dárek


Slevové kódy (vouchery, poukázky) jsou uplatnitelné pouze online, na místě nebude
možné slevový kupón uplatnit.

Parkoviště: V blízkosti centra závodu/ parkovací dům Jana Gayera/ parkoviště za MMHK, v
neděli parkování ZDARMA a u Kauflandu,…
Ceny a odměny: Hodnotné věcné ceny pro první 3 v každé kategorii a drobný dárek pro
každé dítě, které se zúčastní úvodního závodu - dětské časovky, originální medaile pro
každého účastníka hlavního závodu
Kapacita závodu: Omezena Z DŮVODU PRŮJEZDU MĚSTSKÝM PARKEM /ZELENĚ

ZÁVOD NA HANDBIKU:
Jede se formou časovky, startovat se bude po intervalech 20 – 30 vteřin
(Upřesní se v den závodu, dle počtu přihlášených)
Start: 12:30
Časový limit: časový limit pro absolvování kola je 5 minut
Délka trati: 1, 36 km
Trať: délka okruhu 680 m, asfaltový povrch
Startuje se ve dvou vlnách:
I. vlna 12:30
II. vlna 12:35 (čas se může měnit, start ihned po průjezdu posledního z první vlny do 2. kola)
Limit: Do 12:40 musí handbike z druhé vlny najíždět do druhého kola, jinak již nebude
vpuštěn do dalšího kola.

Kategorie, trasy a časový harmonogram:
PROLOG – ČASOVKA
START ČASOVKY v 10:00

Startuje se
za sebou v časových intervalech

Starty dle ročníku narození (od nejmladších
po nejstarší)
Doba časového rozestupu se může měnit dle počtu přihlášených dětí.

HLAVNÍ ZÁVOD
Kategorie – harmonogram – starty
Kategorie

Ročník

Trasa

A - KLUCI
A – DÍVKY
B – KLUCI
B – DÍVKY
C – KLUCI
C – DÍVKY
HANDBIKE
D – KLUCI
D – KLUCI
E – DÍVKY
E – DÍVKY
F - KLUCI
F – KLUCI
G - KLUCI
G – DÍVKY
H – DÍVKY
H – DÍVKY
CH - KLUCI
CH – KLUCI
I – DÍVKY
I – DÍVKY
J – KLUCI
J – KLUCI
K – DÍVKY
K - DÍVKY

2019 a mladší
2019 a mladší
2018 - kolo /popřípadě odrážedlo
2018 - kolo / popřípadě odrážedlo
2017
2017

Odrážedla – 200m
Odrážedla – 200m
Odrážedla /kolo - 1 km
Odrážedla/kolo – 1 km
1km
1km
1,36 km
2,2km (1 okruh)
2,2km (1 okruh)
2,2km (1 okruh)
2,2km (1 okruh)
4,4km (2 okruhy)
4,4km (2 okruhy)
4,4km (2 okruhy)
4,4km (2 okruhy)
4,4km (2 okruhy)
4,4km (2 okruhy)
8,8km (4 okruhy)
8,8km (4 okruhy)
8,8km (4 okruhy)
8,8km (4 okruhy)
13,2km (6 okruhů)
13,2km (6 okruhů)
13,2km (6 okruhů)
13,2km (6 okruhů)

2015
2016
2015
2016
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2010
2011
2010
2011
2007 - 2006
2009 - 2008
2007 - 2006
2009 - 2008

Časy
startů
12:00
12:05
12:15
12:16
12:17
12:18
12:30
12:55
12:56
12:57
12:58
13:20
13:20:30
13:21
13:21:30
13:22
13:22:30
13:50
13:51
13:52
13:53
14:30
14:31
14:32
14:33

Jednotlivé kategorie se v případě malého počtu účastníků (méně než 5) mohou slučovat dohromady.
Barevné rozlišení čísel v jednotlivých startech!!! Podle barvy na číslech se budou řadit do stejně
barevně označeného korydoru.

PROGRAM ZÁVODU
7:30 – 9:30 – prezence a registrace na časovku
7:30 – 11:30 – prezence a registrace na hlavní závod
8:00 – 9:30 – volná trať pro trénink
9:40 – 9:50 – řazení na start časovky dle startovní listiny – vyvěšena u registrace
10:00 – start prvního v časovce
11:00 – losování dresů z účastníků závodu – losování proběhne po dojezdu posledního
z časovky
12:00 – 14:33 – starty jednotlivých kategorií v hlavním závodě dle harmonogramu stratů
Řazení do koridorů jednotlivých kategorií, začne 10 minut před startem dané kategorie
12:30 – start Handbiku
15:45 – vyhlášení
POZOR: časovka není povinná, lze jet hlavní závod i bez účasti v časovce. Kdo časovku
vynechá, bude řazen ZA ÚČASTNÍKY ČASOVKY
DOPROVODNÝ PROGRAM – bude postupně doplňován











Dětské hrátky Decathlon
Půjčování koloběžek
Tréninkové jízdy
Auparťáček
Prezentace partnerů
Možnost vyzkoušet si Handbike
Besip
Kavárna
Catering
….atd.

