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Podstatou organizované cyklistické vyjížďky s měřeným časem je zdolání trati účastníkem při respektování pravidel silničního provozu.
Cyklistické vyjížďky se mohou zúčastnit pouze kola, která po technické stránce plně vyhovují požadavkům silničního zákona.

Cyklistická vyjížďka bude vypsána pouze pro jednu kategorii.

Registrace účastníků probíhá přes webové stránky www.slavia-pojistovna.cz v termínu od 13. 5. 2019 do 9. 8. 2019 a za podmínek tam
uvedených.
Na základě registrace účastníků a po splacení registračního poplatku budou jednotlivým účastníkům přidělena startovní čísla.

Účastník musí k závodu použít vlastní kolo, pořadatel neorganizuje možnost zapůjčení kola z půjčovny.
Cyklistická vyjížďka je organizována na 4 dny s přespáním na tábořištích (celkem třikrát) ve stanu, který si obstarává každý účastník samostatně.
Kola budou uskladněny na noc na hlídaném místě určené pořadatelem. Na tábořišti bude k dispozici pitná vody, záchody (nebo mobilní
záchody) a stánky s občerstvením. Nelze zaručit, že na všech tábořištích bude možnost sprchování.
Výdej startovních čísel bude ve dnech 12. a 13. srpna 2019 v pobočce SLAVIA Pojišťovna na adrese Revoluční 1, 110 00 Praha 1, a to v době
od 9:00 do 18:00 a dne 14. srpna 2019 od 15:00 do 18:00 v loděnici HG Sport, ulice Vodácká 136, 170 00 Praha 7 - Trója. Na stejné adrese lze
zabezpečit i nocování pro účastníky závodu ze 14. na 15. srpna 2019.
Start cyklistické vyjížďky je ve čtvrtek 15. srpna v Praze, cíl je 18. srpna v Drážďanech. Na trase závodu budou 3 nocování v tábořištích.
Před startem každého dne účastníci předají pořadateli batoh o max. objemu 50 litrů na osobu, který musí být viditelně
označen startovním číslem účastníka. Pořadatelé přepraví zavazadla z místa startu do místa nocování a cíle.
Start každé etapy je průběžný a záleží pouze na účastnících, v kolik hodin se rozhodnou odstartovat. Start bude otevřen od 6:30
do 9:00 každý den. Účastníci startují na břehu, poblíž místa startu závodu Water Tour. Účastníci si volí trasu do cíle etapy dle svého uvážení.
Každý účastník má povinnost projet kontrolními stanovišti – občerstvovacími stanicemi, která budou společná se závodem Water Tour.
Účastníci jsou povinni beze zbytku respektovat pokyny pořadatelů a závodní komise, dbát na svoji bezpečnost a bezpečnost ostatních
účastníků. Účastníci musí používat všechny pomůcky, které budou uvedeny v závodní směrnici.
První tři dny bude délka trati cca 60 km, poslední den cca 30 km. Během dne budou na břehu zpravidla dvě
občerstvovací stanoviště (zpravidla na 20 km a 40 km), na kterém si účastníci mohou doplnit pití a jídlo.
Účastník má povinnost projet cílem nejpozději do 21:00 závodního dne.
V cíli účastníci projedou označeným místem.
Účastníkům bude na základě jejich přání měřen čas tak, aby si ho mohli porovnat buď navzájem, nebo případně s časem, kterého
dosáhnou v příštím roce.
Poslední den bude neděle 18. srpna 2019 a limit trati je omezen tak, že všichni účastníci musí projet cílem do 15.00. Vyhlášení
výsledků bude společně se závodníky Water Tour v 15.30.
Další podrobnosti týkající se pravidel, vybavení, trasy apod. obdrží účastníci nejpozději týden před startem a budou také na nástěnce v cíli resp. startu každého dne.
Každý se účastní závodu na vlastní nebezpečí.
Dopravu kol z cíle si obstarává každý účastník sám. Po dohodě s pořadateli lze objednat transport kola zpět do Prahy do místa startu vyjížďky.
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…moderní přístup k tradičním hodnotám

