TOC-Reingers - Waldviertel
Schandachen 16
3874 Litschau

Ustanovení – Podmínky
REGLEMENT
10. Traktorové závody joniórů – Mistrovství světa v Reingersu
v Sobotu 26.08.2017, 10,30 hod.
1. Jako závodní vozidla budou přiděleny pořadatelem závodů šlapací traktory. Účastníci musí
pouze s těmito vozidly jít ke startu. Vlastní vozidla jsou nepřípustné.
2. Každý závodník musí mít na hlavě helmu na kolo. Nemá-li závodník žádnou helmu, bude
mu helma od pořadatele závodu po dobu závodu zapůjčena.
3. Každé poškození na šlapacím traktoru, zapůjčené helmě nebo případné poškození
zařízení v areálu závodů musí být zákonným zástupcem závodníka zděleno pořadateli a
škoda nahrazena. Rodičům nebo zákonným zástupcům zůstává zákonný dozor. Za úrazy,
zranění atd. na pozemku pořádaných závodů nebere pořadatel žádnou zodpovědnost. toto
se vztahuje i po dobu během závodů, zrovna tak i po závodě v areálu. S podáním přihlášky
podepsané zákonným zástupcem se potvrzuje zproštění pořadatele jakéhokoliv
odškodnění.
4. Jakýkoliv tělesný dotek ( držení, strkání, tahání a pod.) mezi závodníky není dovolen.
Vměšování se ze strany příbuzných a diváků, nebo jakákoliv pomoc, bránění v jízdě a
ostatní zasahování je zakázáno a závodník může být vyloučen ( diskvalifikován). Závodníci
musí být na závodní dráze sami. Rodiče a diváci se musí zdržovat na okraji dráhy za
ohrazením.
5. Závodníci budou rozděleni do 5 věkových tříd ve kterých budou bojovat o vítězství.
a. Třída A: Ročník 2009 (chlapci a dívky)
b. Třída B: Ročník 2010 (chlapci a dívky)
c. Třída C: Ročník 2011 (chlapci a dívky)
d. Třída D: Ročník 2012 (chlapci a dívky)
e. Třída E: Ročník 2013 (chlapci a dívky)
6. Pro ročník bude ke startu připuštěno 10 závodníků. Přihlášky budou řazeny podle
časového podání. V případě že bude v příslušné třídě málo přihlášek je pořadatel oprávněn
tuto třídu spojit nebo upravit. Konec příjmu přihlášek: podívej bod 10.
7. Cena startovného je 10,-€ pro účastníka a musí být zaplaceno nejpozději do 10.00 hod. ve
dni pořádání závodů v hotovosti u vedeni závodu. Konec příjmu přihlášek: podívej bod 10
8. Délka tratě je 300m (Start-Cíl rovina traktorových závodů) a je od zúčastněných závodníků
(dětí) z kopce dolu ji jednou rychle projet. Rozhodčí hodnotí při závodě pořadí v jakém
projedou cílem. Při současném projetí cílem prvních třech závodníků se pořádá mezi
těmito závodníky rozjížďky, a to tak dlouho až pořadí na prvních třech místech je jasné.
Pořadatel si vyhrazuje právo, v případě změny povětrnostních podmínek nebo jiných
organizátorských důvodů vedení tratě i krátkodobě změnit.

9. Ceny vítězům: Vítěz každé věkové třídy dostane zlatou medaili/ nebo zlatý pohár. Každý
druhý věkové třídy dostane stříbrnou medaili/ nebo stříbrný pohár. Každý třetí věkové třídy
dostane bronzovou medaili/ nebo bronzový pohár. Každý závodník obdrží dokument o
účasti a překvapující dárek. (Cenové uspořádání je záležitost pořadatele.)
10. Přihlášky jsou možné pouze on-line. Otázky Email: manuela.hanko@aon.at. Poslední
termín příjmu přihlášek je Středa 23.08.2017, 15.00 hod.
11. Startovní časy:
a. Třída A: 10,30 hod.
b. Třída B: 10,45 hod.
c. Třída C: 11,00 hod.
d. Třída D: 11,15 hod.
e. Třída E: 11,30 hod.
12 Každý závodník musí být 10 minut před jeho startovním časem s ochranou helmou na kolo
na startovní čáře. Vzhledem k přesně vypočítanému času závodů není možno pozdní
příchod tolerovat. Tento závodník ztrácí startovní oprávnění a nemá též žádný nárok na
vrácení startovného poplatku.
13 Vyhlášení a vyznamenání vítězů je v Sobotu 26.08.2017 v 18,00 hod. ve slavnostním stanu
(Festzelt). Při nepřítomnosti zaniká nárok na výhru a nemůže být dodatečně obdržen.
14 Protesty se musí hlásit bezprostředně po odjetí všech jízd u pořadatele. Pozdější
připomínky a nároky nebudou uznány.

T O C-Reingers přeje všem mladým dorůstajícím závodníkům
hodně zábavy a úspěšný závod!

