Kategórie
Baby
Mikro
Mili

2016 a viac
2014– 2015
2012– 2013

Mini
Mladší Žiaci-čky
Starší Žiaci-čky

2010– 2011
2008– 2009
2006– 2007

PROGRAM:
Počas celého podujatia bude pripravený pre účastníkov aj program avšak s ohľadom na bezpečnostné opatrenia a
dodržiavaním hygienických pravidiel.
Štartovné
0€
kategória baby

2€

kategória mikro až starší žiaci, rodičia

Ceny
Každý účastník obdrží účastnícky list (diplom) respektíve plagát Petra Sagana.
Kategória Baby je nesúťažná, ceny obdržia všetci účastníci
Kategória mikro až starší žiaci prví traja v každej kategórií plaketa a medaile Petra Sagana, oceňovanie však až na 2.kole
súťaže a to kvôli maximálneho počtu účastníkov na podujatí pri vyhlasovaní výsledkov.
Bodovanie Detskej tour
Bodovanie DTPS pre rok 2020. V každom kole série boduje prvých 15 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 20 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 14, tretí 13 až po pätnásteho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. V prípade,
že v kategórií štartuje 35 a viac súťažiacich tak boduje prvých 25 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava
30 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 24, tretí 23 až po dvadsiateho piateho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. V
prípade, že v kategórií štartuje 50 a viac súťažiacich tak boduje prvých 35 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy
získava 40 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 34, tretí 33 až po tridsiateho piateho pretekára v poradí, ktorý získa 1
bod. Pre rok 2020 získava bonusový 1 bod každý cyklista, ktorý príde do cieľa a to aj v prípade straty 1, či viacerých
kôl na víťaza. Do konečného bodovania sa započítavajú 4 najlepšie výsledky (pri účasti na všetkých kolách DTPS sa
nezapočítavajú kolá, kde účastník získal najmenej respektíve žiadne body). Pri rovnosti bodov rozhoduje v záverečnom
poradí : a/ lepší počet vyšších umiestnení b/ nižší vek pretekára.
Podmienky účasti:
Pretekári v týchto kategóriách môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorí bude na svojho
zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.
Pre kategórie "Baby" je dovolené používať aj odrážadlá, trojkolky alebo kolobežky. Pre ostatné kategórie sa doporučuje
horský bicykel, ale zároveň sa zakazujú cyklokrosové a cestné bicykle. Cyklistická prilba je povinná.
Ubytovanie:
Chata Žiar
Rezervácia ubytovania
+421 903 589 411
Email: ziar@chataziar.sk
Parkovanie:
Parkovanie áut na vyhradených miestach ešte pred chatou Žiar. Prosíme, aby ste autá parkovali čo najbližšie k sebe a
nebránili výjazdu ďalších áut. Rešpektujte pravidlá organizátorov pri parkovaní.
Súťaž rodinných príslušníkov:
Súťaže sa môžu zúčastniť aj rodinný príslušníci účastníkov pokiaľ majú aspoň 25 rokov a viac a majú príbuzenský vzťah
s účastníkom detských kategórií DTPS. Trať a počet okruh ako mladší resp. starší žiaci. Štartovné 2 €.

