„VRANOVICKÉ KOLEČKO“
aneb
Dovednostní soutěž dvojic v jízdě se stavebním kolečkem…
U příležitosti PŘEDHODOVÉHO POSEZENÍ NA SALAŠI se uskuteční závod „VRANOVICKÉ KOLEČKO“.
Jedná se o překážkový závod , jízdu dvojic na dvě kola se stavebním kolečkem a s „mezihrou“ mezi
jednotlivými koly . Pravidla jsou upřesněny zde :
1. – Na start budou souběžně vpuštěny dvě věkové kategorie a budou také samostatně oceněny
2. – KATEGORIE JUNIOR = věk 15.-17. let
KATEGORIE SENIOR = věk 18. a více let
3. – V teamu jsou vždy DVA závodníci , je jedno , jestli dva muži či dvě ženy nebo mix.
Vždy ale jen ve své věkové kategorii . Nelze tyto dvě kategorie míchat !!!
Taková dvojice nebude vpuštěna na start !!!
4. – Povinná výbava teamu je jen 1x JEDNOSTOPÉ STAVEBNÍ KOLEČKO JAKÉHOKOLIV TYPU .
5. – Přihlásit se do závodu bude možno na místě v SOBOTU od 15.00 u „hlavního pořadatele“
6. Prosíme „místní“ teamy , co to budou vědět dopředu o vybavení se vlastním kolečkem.
Omezený počet koleček bude možno zapůjčit na startu ( v tomto případě upřednostníme
hosty ,či „přespolní“, co by se chtěli zúčastnit závodu !!! )
7. – DOPORUČUJEME vlastní OCHRANNÉ POMUCKY dle zvážení…pro „jezdce“ v kolečku alespoň
rukavice ( možnost kontaktu se soupeřem , stromem , překážkou na trati apod. )
8. Účastníci ( teamy ) svým přihlášením na start souhlasí s pravidly
a zúčastní se soutěže „na vlastní nebezpečí“.
Závod se pojede na DVĚ KOLA . START bude hromadně v prostoru SALAŠE a bude trošku zvláštní
( upřednostníme na startu ) , závodníci poté vyjedou na předem vytyčenou trasu , kde budou
zdolávat terén a různé překážky a po projetí trasy se vrátí do prostoru startu a cíle , kde proběhne
již zmiňovaná „mezihra“ , něco ve stylu „PIT STOPU“ FORMULE 1 ( upřesníme opět na startu ).Po
úspěšném skončení „mezihry“ se opět vydají do druhého kola závodu a na jeho konci již projíždí
jen CÍLEM .

Vyhraje prostě „ten nejrychlejší“ .
Závod není podmíněn „výměnou jezdců“ , klidně obě kola může zvládnout jen „jeden pohon“.
Takže pečlivě vybírejte složení teamu !!!
Takže „skládejte“ teamy , trénujte „seskakování a naskakování“ do koleček , přenášení koleček a
„laďte“ své stroje a svaly , nebude to žádná „sváteční projížďka“

Těší se na vás hlavní organizátor „blbostí a ptákovin“ HONZA
a team zahrádkářů z Vranovic

