Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Kurpie MTB w Serafinie
Serdecznie zapraszamy do udziału w wyścigu kolarskim w jeździe indywidualnej na czas na rowerach górskich (MTB).
Terenem zmagań kolarzy będą dukty leśne Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Myszyniec, Leśnictwo Serafin.
START i META przy zbiorniku wodnym w miejscowości Serafin gmina Łyse.
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NAGRODY FINANSOWE !
KOBIETY I MĘŻCZYŹNI OPEN
1miejsce - 300zł
2miejsce - 200zł
3miejsce - 100zł
..........................................................................................................................................
DYSTANS:
- MINI 10km (dzieci do 14lat)
- MIDI 10km (kobiety)
- MAXI 20km (mężczyźni)
- ZŁOTY DZWONEK dla przedszkolaków
NAGRODY:
- finansowe, rzeczowe, puchary, medale, dyplomy, fanty
- Klasyfikacja dla OJCIEC+SYN i MAMA+CÓRKA
- dla najliczniejszej drużyny
- najlżejszy i najcięższy rower
- najstarszy i najmłodszy zawodnik
- wiele kategorii wiekowych wśród kobiet i mężczyzn
..........................................................................................................................................
UWAGA! OJCIEC+SYN i MAMA+CÓRKA PŁACĄ 60zł !
Dzieci z KK24h do 18lat 20zł
Osoby ur. 1947r. i starsze 50%
Drużyna MIN 4 zawodników -10zł rabatu od zawodnika
UWAGA! PROMOCYJNYCH CEN NIE ŁĄCZYMY ZE SOBĄ!!!
..........................................................................................................................................
Pomiar czasu elektroniczny.
Będzie mierzony czas NETTO !
Zwycięża zawodnik, który pokona trasę najszybciej.
Zawodnicy będą startować indywidualnie ZE STARTU LOTNEGO co 10 sekund. (wyjaśnienie w regulaminie)
Trasa bardzo szybka i szeroka ! szutrowo-żwirowa.
!!!!!!!! Obowiązują rowery MTB - bez elementów "czasowych" takich jak lemondka, dysk czy rower czasowy lub
przełajowy. Rozmiar koła dowolny. !!!!!!!!
..........................................................................................................................................
Klasyfikacja Mama+Córka oraz Ojciec+Syn PUNKTACJA.
W tych dwóch klasyfikacjach zawodnicy będą startować na różnych dystansach. Mama i Córka na dystansie 10km, a
Ojciec i Syn na 20km i 10km. Wśród panów wystąpi zapewne sytuacja, że jedna rodzina będzie startować na
10km+20km (syn+ojciec) oraz wyłącznie na 20km, bo syn jest już seniorem w rozumieniu kategorii wiekowej.
Zatem wyniki Pań można byłoby podsumować bardzo prosto dodając czas córki i mamy, i para z najmniejszym
czasem wygrałaby.
Jednak z powodu możliwości wyboru różnych dystansów wśród mężczyzn zastosujemy wzór do wytypowania
zwycięzców obu klasyfikacji.
AVS Córka + AVS Mama /2 = AVS PARY
AVS Syn + AVS Ojciec /2 = AVS PARY
Przykład:
1 para - Syn 10km avs 17,25 + Ojciec 20km avs 28,44 = 45,69 /2 = 22,845 km/h
2 para - Syn 20km avs 26,26 + Ojciec 20km avs 27,10 = 53,36 /2 = 26,68 km/h
Wygrywa druga para - z wyższą średnią prędkością.
W przypadku identycznej średniej prędkości wygrywa para, z której zawodnik był wyżej w kategorii OPEN."
Bezpośredni link do zapisów: https://elektronicznezapisy.pl/event/1885.html
Link do strony organizatora: http://kk24h.pl/
Link
do
wydarzenie
na
FB:
https://www.facebook.com/events/389769294725107/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%
22%3A341250762652194%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism
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%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A341250762652194%2C
%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
Galeria zdjęć z ubiegłego roku:
https://photos.google.com/share/AF1QipPmd3z9JnhiOF0rU0RLb6ZxiznsjaePBlC9DAPkau2-YHuV74ecUpiFY6RdkkzroA?k
ey=S3lTV2pWZmlrTXNQaFhhdWNIUi1BRTlGVTFWVVRR
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