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kategorie

trať

tričko

QAYRON RALLYE SUDETY 2020

ŠKODA AUTO Česk ý pohár hor sk ých kol v XCM 2020 + NOVA CUP 2020
26. ročník mar atonu HOR SK ÝCH KOL – 113 KM / 60 KM / 33 KM, 12. 9. 2020, TEPLICE NAD ME TUJÍ, c ze
PROGRAM / Teplice n. M. / náměstí

Pátek 11. 9. 2020:
17.00		 otevření výstavní plochy a občerstvení
19.00		 koncert ADEPT BLUES BAND No.1
20.00		 slavnostní zahájení závodu
21.00		 koncert ADEPT BLUES BAND No.2

Sobota 12. 9. 2020:
10.00		 dojezd vítěze C 33 km
11.30 		 dojezd vítěze B 60 km
12.45 		 dojezd vítěze A 113 km + květinové vyhlášení
13.45 		 dojezd vítězky A 113 km + květinové vyhlášení
17.30 		 vyhlášení výsledků dětských závodů D
18.00 		 vyhlášení výsledků C 33 km
18.30		 vyhlášení výsledků B 60 km
19.00 		 vyhlášení výsledků A 113 km
19.30		 tombola startovních čísel z trati A, B, C

SOUTĚŽ DRUŽSTEV

Sčítají se body ze všech tratí závodníkům se stejným názvem klubu v přihlášce. Bodování na www.novacup.cz.
První tři družstva obdrží pamětní poháry.

BIKERSKÉ SNÍDANĚ – NÁMĚSTÍ

Kavárna „Na kus řeči“
sobota 12. 9. 2020 / od 6 hodin
(předprodej u registrace, bez záruky i na na místě)

Start: Teplice nad Metují / náměstí

(koridory se uzavírají 5 minut před startem)
8.00 hodin – A 113 KM:
– extravlna: st. č. 1–10 + st.č. s nálepkou ELITE M
– 1. vlna: st. č. 11–100 podle abs. pořadí v roce 2019
+ st. č. s nálepkou 1. VLNA + ELITE W
– 2. vlna: st. č. 101–200 podle data přihlášení
+ st. č. s nálepkou 2. VLNA
– 3. vlna: 201 – kdo dřív přijde...
9.00 hodin – B 60 + C 33 km:
– 1. vlna: st. č. 1001–1050 a 2001–2020
podle abs. pořadí v roce 2019
+ st. č. s nálepkou 1. VLNA
– 2. vlna: st. č. od 1051 a od 2021... kdo dřív přijde
– 3. vlna: koloběžkáři, jednokolkaři a běžci
9.10 hodin – D 3 km / 9 – 10 let
9.20 hodin – D 2 km / 7 – 8 let
9.30 hodin – D 1 km / 5 – 6 let
9.40 hodin – D 200 m / do 4 let + odrážedla

Trať:

A – dlouhá 113 km / 3295 m
Dva nové úseky značené pouze v den závodu:
13. km a 30. km

B – střední 60 km / 1592 m
Dva nové úseky značené pouze v den závodu:
13. km a 30. km
C – krátká 33 km / 720 m
Dva nové úseky značené pouze v den závodu:
13. km a 28. km
Trať je značena sv. modrými trojúhelníky ve žlutém čtverci.
D – nejkratší 1 km / 5 m
Okruh v parku pro nejmladší kategorie.

OBČERSTVOVAČKY + SERVIS KOL

A 113 km/9x: 20. km, 40. km (SERVIS), 47. km, 55. km,
65. km (SERVIS KOLOFIX), 80. km, 90. km, 97. km, 105. km
B 60 km/3x: 20. km, 47. km, 55. km.
C 33 km/1x: 20. km.
Sortiment: jontový nápoj ENERVIT, COCA-COLA, nealko
pivo PRIMÁTOR, voda NATURA, sůl, energetické a müsli
tyčky, banány, koblihy, šátečky, pečivo, polévka, sýr, salám, sušené ovoce a místní speciality.

UBYTOVÁNÍ

Hotel Orlík (602 483 672), Pension Metuje (603 500 297),
Pension Severka (774 352 894), Ubytovna Tj Slavoj (604
386 763), autocampig Bučnice (602 811 609), Camping
kamenec (604 989 353), Karavan Parking (777 302 483).
Bike Camp Teplice n. M. zdarma na louce u komína za
školou (bude označeno).
Ve městě a parku je kempování zakázáno.

LIMITNÍ KONTROLY

Laudonovy valy – rozdělení tratí (35. km)... 11.00 –
kdo ho nestihne, pojede do cíle po střední trati,
Machov – Náměstí (65. km)... 14.30 – kdo ho nestihne, pojede do cíle nejkratší cestou po vlastní ose nebo
sběrným autobusem CDS,
Dědov – U Brandejsů (105. km)... 18.30 – kdo ho nestihne, pojede do cíle nejkratší cestou po vlastní ose.
CÍLOVÝ LIMIT – C 33 km (13.00), B 60 km (15.00) a A 113
km (19.30)

MYTÍ KOL / HASIČI

vedle sportovního centra za školou od 12.00 hodin

ÚSCHOVNA KOL

Sportovní centrum za školou – pátek 17–22.00 hodin,
sobota 6–8.00 hodin a 11.00–20.00 hodin

JÍDLO A PITÍ PO ZÁVODĚ

Školní jídelna v parku – sobota 12.00–20.00 hodin

SPRCHY

Sportovní centrum za školou – sobota 10.00–20.00
hodin.

WC

Pod viaduktem, parkovací plochy u komína
a u pošty, kino, veřejné záchody – obchodní centrum
od silnice

Ceny A 113 km:

Muži 1.–5. místo muži a ženy FINANČNÍ (celkem
28.000 Kč) + 1.–3. místa v kategoriích pamětní ceny
+ vítězové kategorií startovné zdarma v roce 2021.

Ceny B 60 km:

Muži 1.–3. místo muži a ženy FINANČNÍ (celkem
5.800 Kč) + 1.–3. místa v kategoriích pamětní ceny
+ vítězové kategorií startovné zdarma v roce 2021.

Ceny C 33 km:

Muži 1.–3. místo muži a ženy FINANČNÍ (celkem
4.600 Kč) + 1.–3. místa v kategoriích pamětní ceny
+ vítězové kategorií startovné zdarma v roce 2021.

Ceny D dětské závody

1.–3. místa v kategoriích pamětní + všichni drobné věcné
ceny + vítězové kategorií startovné zdarma v roce 2021

PŘEDPIS

Závodí se dle soutěžního řádu MTB-ČSC a tohoto rozpisu,
plná přilba je povinná. Všichni závodníci se závodu
účastní na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí
za škody závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.
Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla chování v CHKO
a pravidla silničního provozu (závod se jede bez jeho
omezení).
JE ZAKÁZÁNO PODÁVAT OBČERSTVENÍ A ODHAZOVAT
ODPADKY MIMO OBČERSTVOVACÍ STANICE. V případě
porušení zákazu hrozí penalizace, v opakovaném
případě diskvalifikace. V případě odstoupení ze
závodu nebo zranění je závodník povinen to nahlásit kontrole nebo na S.O.S. telefon (viz. startovní
číslo).

PROTESTY

Přijímají se u hlavního rozhodčího pouze v písemné
formě do 30 minut po zveřejnění průběžných výsledků
s vkladem 500 Kč.

TOMBOLA

Hlavní cenou tomboly je horské kolo QAYRON a zapůjčení vozu FORD dle vlastního výběru na víkend
od AUTO TRUTNOV. Celkem budou losovány ceny
za cca 60.000 Kč, osobní účast podmínkou.

OBSAH OBÁLKY

Startovní číslo na řidítka + 3 pásky, samolepka s číslem
na přilbu zezadu, voucher (jídlo v cíli, sleva do Teplických
skal a Redpointu, tombola)

Redpoint team z. s., Horní 13, 549 57 Teplice nad Metují, CZE, tel.:/fax: +420 491 581 042
mobil: +420 777 581 042, e-mail: redpoint@seznam.cz, www.redpointteam.cz

