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
Děti
8 - 14 let
Děti
10 - 14 let
Junior
15- 18 let
Muži
19 - 34 let
Masters
+ 35 let

černá trať
modrá trať
černá trať
černá trať
černá trať
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
09:00 – 13:00

volný trénink bez pořadatelského zajištění
registrace přihlášky pro všechny kategorie

Neděle : registrace přihlášky od 08.00 do 10.00 hodin
neděle: 2. 10. 2021
09:00 – 10:30
11:00
13:00
30 min po dojezdu

možnost volného tréninku na obou tratích
start semifinálové jízdy
start finálové jízdy
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

COVID Opatření:
Protože nadále trvá omezení konání hromadných akcí, budeme potřebovat od každého závodníka předložení následujícího:




osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním
výsledkem, nebo
osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo
osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování
nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů
na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat
údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19,







kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň
schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu
(RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím online služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho
negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo
osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy

