
   
                          Propozice DH závody Rokytnice nad Jizerou 

ROCK – IT – NICE HANNAH RACE 
 
 

Pořadatel: 

Spartak Rokytnice, a.s. 
 
Termín závodu: 2. – 3. října 2021 
 
Místo závodu: Rokytnice nad Jizerou – Skiareál Rokytnice – bikepark rock – it - nice 

 
Traťě:   DH ,  1700 metrů černá + modrá ,  převýšení   241 metrů. Systém závodu: dvě 
měřené jízdy. Semifinále + finále. Do finále postoupí všichni jezdci, kteří dokončí 
semifinálovou jízdu. Pro určení pořadí se započítává dosažený čas ve finálové jízdě. 
 
Závod je otevřený, určen i pro jezdce bez licence a je vhodný i pro nové začínající jezdce. 
 
 
Vypsané kategorie: 

Ženy                  18 - 99 let       černá trať 
Děti                     8 - 14 let       modrá trať 
Děti                   10 - 14 let      černá trať 
Junior                15- 18 let       černá trať 
Muži                 19 - 34 let      černá trať 
Masters         + 35 let             černá trať 
 
Závod je určen pro sjezdová a endurová kola.  
Není určen pro Ebike. Jakákoliv pomocná síla je zakázána. 
 
Povinná výbava: Pro závody ve sjezdu jsou závodníci povinni nosit integrální přilbu s 
neodnímatelných chráničem brady, chrániče páteře, kolen, loktů a rukavice s dlouhými prsty. 
Doporučují se zpevněné kalhoty i na stehnech a holeních.  
 
Kancelář závodu + registrace : vestibul lanovky Horní Domky 

 
Startovné + vývoz na 1 dny :  500,-Kč  + 50,-Kč  vratná záloha na kartu 
Případně 20,-Euro    
 



Elektronická registrace: od  21. 9. – 30. 9. 2021 do 22,00 hodin na 
pokladna@skiroky.cz, do předmětu uveďte RACE, dále uveďte do mailu, 
jméno příjmení, rok narození a kategorii ve které chcete startovat, telefonní 
spojení 
 
 
Ubytování : http://chataakuma.cz/   
 
 
 
Časový plán: 

 
Sobota: 2. 10. 2021 
 
09:00 – 17:00  volný trénink bez pořadatelského zajištění 
09:00 – 13:00   registrace přihlášky pro všechny kategorie 
 
Neděle : registrace přihlášky od 08.00 do 10.00 hodin 

 
neděle: 2. 10. 2021 
  
09:00 – 10:30   možnost volného tréninku na obou tratích 
11:00    start  semifinálové jízdy 
13:00   start  finálové jízdy 
30 min po dojezdu  vyhlášení výsledků pro všechny kategorie 
 
V průběhu závodu nelze trénovat na tratích, bikepark je v neděli 3. 10. otevřen pouze pro 
závody. Pro start dětí do 14 let bude vyžadován při prezentaci písemný souhlas zákonného 
zástupce. 
 
Infolinka k závodu: 733 733 053   


