Propozice
součást Valašskokarpatské cyklotour 2019
Název akce:

KAŠAVSKÝ BAJK-KAP

Datum akce:

Neděle 15.9.2019

Místo – přesná adresa:

Kašava č.p. 193 , ZŠ a MŠ Kašava

Místní pořadatel (jednota, župa):

Orel Jednota Kašava, župa Velehradská

Prezentace pro nejmladší až po ml. žáky Od 8:00
Prezentace pro st. žáci, junioři a dospělí

Od 13:00

Start u ZŠ a MŠ Kašava

9:30 hod. kategorie: odrážedla, školka, přípravka, mladší žáci

Start u ZŠ a MŠ Kašava

13:00 hod. kategorie: starší žáci, junioři, dospělí

Ředitel závodu (kontakt):

Josef Jarcovják ; jjarco@seznam.cz ; mobil - 604291704

Sportovní ředitel závodu (kontakt):

Zdeněk Langer ; kasavskykros@gmail.com ; mobil - 777009543

Registrace (kontakt):

kasavskykros@gmail.com ; mobil - 777009543

Věkové kategorie a délky tratí:
• Školka 1 (2015 a mladší) - závody na kolech nebo odrážedlech
• Školka 2 (2013 - 2014)
• ML. PŘÍPRAVKA (2011 - 2012)

cílová rovinka 100 m
okruh v cílové rovince 250 m
1 km (2xokruh 500 m)

• ST. PŘÍPRAVKA (2009 - 2010)

1,5 km (3xokruh 500 m)

• MLADŠÍ ŽÁCI/ ŽAČKY (2007 - 2008)

4,8 km (3xokruh 1,6 km)

• STARŠÍ ŽÁCI/ ŽAČKY (2005 - 2006)

14,5 km (1 okruh)

• JUNIOŘI/ JUNIORKY (2002 - 2004)

29 km (2 okruhy)

• ŽENY-Z1 (1980 - 2001)

29 km (2 okruhy)

• ŽENY - Z2 (1979 a starší)

29 km (2 okruhy)

• MUŽI - M1 (1980 - 2001)

29 km (2 okruhy)

• MUŽI - M2 (1970 - 1979)

29 km (2 okruhy)

• MUŽI - M3 (1969 a starší)

29 km (2 okruhy)

Součástí závodu je i kategorie VLKADRŽ pro rodáky a obyvatelé obcí Vlčkové, Kašavy a Držkové. Tato kategorie
je vypsaná pouze od ročníku 2001 a starší.
Závod je také součástí seriálu Kašavský duatlon, tj. Bajk-kap, závod na horských kolech a Kašavský kros, závod
v terénním běhu.

Startovné:
• předškoláci zdarma
• dětské kategorie 50,-Kč
• junioři 100,-Kč (při přihlášení na web stránkách do 09.09.2019), v den závodu 200,-Kč na místě
• dospělí 200,-Kč (při přihlášení na web stránkách do 09.09.2019), v den závodu 300,-Kč na místě
Registrace online: https://my5.raceresult.com/131718/registration?lang=cz&mode=1&contest=-1
Trasy : mapy tras budou zveřejněny týden před závodem
Délky tratí od 100 metrů do 29 kilometrů. Start i cíl všech kategorií je v Kašavě u ZŠ a MŠ v Kašavě.
Trať bude připravena pro horská kola. Povrch bude 10% asfalt, 60% šotolina 30% terén.
Start jednotlivých skupin bude hromadný. Vyhodnoceni budou první tři z kategorie.
Účastníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí !!!
U kat. Školka 1, tj. “kola a odrážedla“ (2015 a ml.) je povoleno (doporučeno) u dětí na startu a během závodů podél
trati asistovat, ale není dovoleno účastníkům dopomáhat tlačením apod.
U kat. „Školka“ (2013-2014) roztlačení na startu dovoleno je.
Ceny:
• pozornost pro každého závodníka u kategorií předškoláků,
• věcné ceny pro umístěné na prvních třech místech v kategorii.
Vyhlášení dětských kategorií po ukončení závodů ml. žáků dle harmonogramu.
Startovní čísla se u vracejí ihned po projetí cílem.

Tento text bude součástí přihlášky každého závodníka na místě:
„Zpracování osobních údajů je v souladu s Nařízením (GDPR) Evropského parlamentu a Rady EU č.
679/2016 o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů v platném znění, účinnost od 25.5.
2018.“
Časový harmonogram
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začátek prezence a registrace na místě
uzavírka přihlášek a prezence na závod Předškoláci 1
uzavírka přihlášek a prezence na závod Předškoláci 2
uzavírka přihlášek a prezence na závod ml. přípravka
závod Předškoláci 1
závod Předškoláci 2
uzavírka přihlášek a prezence na závod st. přípravka
závod ml. přípravka
závod st. přípravka
závod ml. žáci
závod ml. přípravka
uzavírka přihlášek a prezence na hl. závod / st. žáci, junioři a dospělí
vyhlášení vítězů dětských kategorií / předškoláci 1+2, ml. přípravka, st. přípravka
start hl. závodu / starší žáci, junioři a dospělí
vyhlášení vítězů / st. žáci, junioři a dospělí
ukončení čipového měření a akce

Ostatní informace :
Pro všechny závodníky bude po závodě připraveno občerstvení
Řazení závodníků na startu dětských kategorií bude probíhat dle aktuálního pořadí VKCT
Parkování na farní zahradě u kostela. Řiďte se pokyny pořadatelů.
V místě prezentace ZŠ Kašava možnost šatny a sprchy.
Obč. stanice na trase bude v místě ,,Na Moravanu " , na konci sjezdu kolem Penzionu kopná, cca 7. km
Pořádajícím subjektem závodu je obec Orel Jednota Kašava, župa Velehradská.
Pro více info navštivte náš facebook profil.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny programu, propozic a pravidel bez předchozího oznámení.

