J+P Sport
HLINECKÁ 30 MTB
18.ročník
ZÁVOD DVOJIC
Datum: Sobota 22.9.2018
Místo: HLINSKO – RATAJE – LYŽAŘSKÝ AREÁL KKL
GPS 49° 45“ 53.180“ N , 15°55“33.827“ E
Pořadatel : CK MTB Maraton z.s.
Fügnerova 858 , 539 01 Hlinsko.
Ředitel závodu: Petr SVOBODA mob.: 731029990
e-mail: brudr.sport @seznam.cz
Hl. rozhodčí: Ing. Jiří Klicpera, CSc., Lázně Bohdaneč tel.602649164 klicpera@iol.cz
Sekretář závodu: ing. Ondřej Dvořáček
Velitel tratí: Petr Svoboda ml.
Prezentace: Jana Scheerová
Zdravotní zajištění: Rychlá záchranná služba Pardubického kraje
Přihlášky:

online na: www.sport-aktiv.cz nebo osobně v prodejně J+P Sport Hlinsko
Přihlášky se zvýhodněným startovným nejpozději do 17.9. 2018. !!!

STARTOVNÉ : 200,- Kč za dvojici, splatné do 17.9.2018,
na účet 243502822/0300 – Poštovní spořitelna.
Do zprávy pro příjemce napište název teamu a jména závodníků, za které startovné platíte!
Platba možná hotově v J+P Sport Hlinsko do 17.9.2018, po tomto termínu pouze na místě
400,- za dvojici ( zahrnuje : start. čísla, občerstvení na trati, pořadatelskou službu, zdravotní
dozor )
Prezentace a výdej start. čísel :
V DEN ZÁVODU v MÍSTĚ STARTU - 13 30 – 15 00 hod.
Nejpozději 15 min. před startem.
Trať: Okruh 10 km, který se jede 3x. Pouze pro horská kola, po lesních a polních cestách,
místy po upravených trailových pasážích.
Značení trati: šipky, směrová vyznačovací páska.

KATEGORIE: dvojice podle součtu věku!
muži - dvojice 30 - 59let
muži – dvojice 60 – 89 let
muži – dvojice 90 – 119 let
muži – dvojice 120 +
MIX team – žena, muž OPEN
Závodníci mladší osmnácti let startují pouze s písemným souhlasem rodičů!
V cíli se započítává vždy čas druhého člena teamu na cílové pásce.
Start: 15 30 hod. po vlnách podle kategorií, dvojice / team/ - společně
Časový limit: Podle pravidel MTB XC. V momentě průjezdu vítěze cílem se nájezd do dalšího
okruhu uzavírá.
HODNOCENÍ , CENY : věcné a upomínkové pro první tři dvojice v každé vypsané kategorii
VYHLÁŠENÍ: 18 00 hod.
Aktuality : na www.sport-aktiv.cz
Různé: Závodí se podle tohoto rozpisu, podle Pravidel cyklistiky ČSC a soutěžního řádu MTB,
v duchu fair play. Pro všechny účastníky závodu je povinností užívat schválenou
nepoškozenou přilbu. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v tomto rozpisu na základě
nečekaných událostí. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé, nebo jimi způsobené
třetím osobám.
Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí, je seznámen se zněním tohoto rozpisu
a prohlašuje, že je zdravotně způsobilý k absolvování závodu, což stvrzuje podpisem na
prezenční listině.
Tento rozpis byl schválen STK SCPK dne 10.8.2018
Ing. Jiří Klicpera CSc.
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