PROPOZICE Krušnohorský Semmering Cup – MTB MARATON 2011
Pořadatel:

SKI Nové Hamry o.s. - http://novehamry.com
Nové Hamry 395
362 24 Nové Hamry
Ič: 26607867

Ředitel závodu:

Petr Voráček
info@petrvoracek.cz
LK Slovan Karlovy Vary
24.9.2011 Start prvního závodu ve 13.00 hodin (časový plán startů bude upřesněn)
Nové Hamry v Krušných horách
Hotel Seifert – kancelář závodu
U hotelu Seifert, silnice směrem na Jelení

Spolupořadatelé:
Termín:
Místo:
Prezentace:
Start a Cíl:

TRASY:
A. MTB – 42 km
Těžká trasa nemusí mít extrémní délku ani převýšení. První část tratě okoření těžký výjezd na Zaječí vrch (ve výšce 1004 m.n.m.),
kde bude horská prémie. Poté se na chvíli podíváte do sousedního Německa. Trať vede především po lesních cestách
v překrásné přírodě přírodního parku Jelení s minimální přítomností civilizace.

B. MTB – 30 km
Trať vede po stejné trase jako 42km z obce Jelení vede přes Jelení vrch přímo do bývalé obce Chaloupky.

C. HOBBY - 18 km
Lehká trať určená pro milovníky MTB, ale i krosových kol, kteří nechtějí vyloženě závodit, ale chtějí se zůčastnit této sportovní akce.
Trať je určena i pro celé rodiny. Vede po zpevněních cestách, částečně asfaltových a to přes Jelení do obce Rolava a zpět přes bývalou
obec Chaloupky do Nových Hamrů.

Časový limit dojezdu všech tras : do 19,00 hod.

A - MTB-42

B - MTB 30

Fitness jízda

Junioři M.
15-18 let
M. Elite 19 + muži Elite 19+
s licencí ČSC

15-18 let

děti do 15 let

M. Expert
M 30 +

19 - 29 let
muži Masters
30 - 39 let

19 - 29 let
muži Masters
30 - 39 let

Muži 15 - více

M. 40 +

M.M. 40 - 49 let

M.M. 40 - 49 let

M. 50 +

M.M. 50 - 59 let

M.M. 50 - 59 let

M. 60 +

M.M. 60 - 110 let

M.M. 60 - 110 let

Juniorky W

Ženy 15 - více

15 -18 let

W

ženy 19 - 39 let

ženy 19 - 39 let

W 40 let

ženy 40 let a starší

ženy 40 let a starší

CENY: Pro první tři v kategorii, na trase 42km v absolutním pořadí prvních 10 mužů a prvních žen. Předání cen je podmíněno osobní
účastí oceněních při vyhlášení výsledků.

HORSKÁ PRÉMIE:

Trať 42 km:

muži – 1. místo 1.500,-Kč
ženy – 1. místo 1.000,-Kč

Trať 30 km

muži – 1. místo 1.000,-Kč
Ženy – 1. místo 500,-Kč

TOMBOLA: Zahájení losování po vyhlášení výsledků
PŘIHLÁŠKY:
-

online – prostřednictvím internetu na adrese http://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=270 do 22.9.2011
osobně při prezentaci 23.9.2011 ( 15,00 – 21,00 hod) a 24.9.201 ( 8,00 – 12,00 hod)

STARTOVNÉ:
Startovné je poplatek za organizační služby pořadatele závodu a zahrnuje zdravotní a pořadatelskou službu (měření času,
zpracování výsledků, občerstvovací servis v průběhu závodu - včetně energetických přípravků na trati, masérskou pomoc,
technický servis, úschovna věcí a kol, mytí kol, hygienický servis v cíli, doprovodný program, informační servis a občerstvení v cíli)

SHRNUTO A PODTRŽENO, ZA ZAPLACENÉ STARTOVNÉ DOSTANETE:
-

kompletně zajištěnou účast na akci s pořadatelskou asistencí 70 pořadatelů
startovní číslo se jménem a příjmením ( nutno uhradit do 16.9.2011)
sportovní výživu NUTREND, gely, müsli tyčinky
občerstvení na trati závodu
teplé jídlo v cíli
energetický nápoj v cíli
0,5l minerální vody v cíli
0,5l piva
účast v tombole startovních čísel o ceny za 110 000 Kč,možnost bojovat o finanční prémie i o hodnotné věcné ceny

STARTOVNÉ:

A - MTB-42

B - MTB 30

HOBBI

250,- Kč
11 €

200,-Kč
9€

150,-Kč
7€

350,- Kč
15 €

300,- Kč
13 €

200,- Kč
9€

do 16.9.2011
od 17.9.2011
nebo na startu

STARTOVNÉ UHRAĎTE:
-

bankovním převodem z české banky na český účet pořadatele, popřípadě hotovostním vkladem na pobočce LBBW BANK CZ a.s.
v Česku – platba v Kč
5064741337/4000 LBBW Bank CZ a.s.
Variabilní symbol pro účastníky – jedinečný přidělený kód od registračního programu

ZAHRANIČNÍ PLATBY:
-

Bude doplňeno

Vaše přihláška bude platná v okamžiku zaplacení, když se zaplacení startovného objeví jako položka na našem bankovním účtu se všemi
náležitostmi (správná výše startovného, variabilní symbol).
Rozhodujícím termínem je datum přijetí platby pořadatelem, nikoliv datum odeslání platby či přihlášky, počítejte s časovou
rezervou převodu.
Seznam přihlášených bude průběžně aktualizován. V případě nejasností neprodleně kontaktujte pořadatele, nejlépe e-mailem.

Předpis:
-

zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují podpis účastníka na papírové přihlášce .
Za start závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce, v tomto případě vyžadujeme u presentace
písemný souhlas zákonného zástupce.
Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod
Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.
Dle vlastního uvážení je pro závod povoleno funkční horské nebo trekingové kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.
Závodník musí být vybaven bezpečnostní cyklistickou přilbou, kterou musí mít nasazenou na hlavě celou dobu závodu.

-

Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat, jsou vázána na přihlášku a
jsou nepřenosná na jinou osobu.
Závod se jede za plného silničního provozu.
Klasifikováni budou pouze jezdci, kteří pojedou celou trať, včetně všech průjezdních kontrol.
Protesty lze podat písemně ihned po dojezdu, nejpozději však 24.9.2011 do 21.00 hod. v kanceláři závodu při vkladu 100 Kč,
který v případě protestu propadá pořadateli.
Reklamaci výsledků uvedených na internetu je možno uplatnit e-mailem u zpracovatele výsledkového servisu, a to v termínu do
30. 9. 2011
Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu živelné pohromy, epidemie, startovné se nevrací.

