PROPOZICE Krušnohorský Semmering Cup – Dětský MTB MARATON 2011
Pořadatel:

SKI Nové Hamry o.s.
Nové Hamry 395
362 24 Nové Hamry
Ič: 26607867

Ředitel závodu:

Petr Voráček
info@petrvoracek.cz
LK Slovan Karlovy Vary
24.9.2011
Nové Hamry v Krušných horách
Hotel Seifert – kancelář závodu

Spolupořadatelé:
Termín:
Místo:
Prezentace:

TRASY:
CÍL: Nové Hamry
Časový limit dojezdu všech tras : do 19,00 hod.

kategorie

pohlaví

ročník narození

trasa

A

KLUCI

1996 - 1998

7 km ( nájezd + 2 kola )

B

KLUCI

1999 - 2000

7 km ( nájezd + 2 kola )

C

HOLKY

1996 - 1998

7 km ( nájezd + 2 kola )

D

KLUCI

2001 - 2002

4 km ( nájezd + 1 kolo )

E

KLUCI

2003 - 2004

4 km ( nájezd + 1 kolo )

F

HOLKY

1999 - 2000

4 km ( nájezd + 1 kolo )

G

HOLKY

2001 - 2002

4 km ( nájezd + 1 kolo )

H

HOLKY

2003 - 2004

4 km ( nájezd + 1 kolo )

I

KLUCI

2005

3 km ( 1 kolo)

J

HOLKY

2005

3 km ( 1 kolo)

K

KLUCI

2006 a ml. NA KOLECH

750 m

L

HOLKY

2006 a ml. NA KOLECH

750 m

M

KLUCI

2006 a ml. ODRÁŽEDLA

200 m

N

HOLKY

2006 a ml. ODRÁŽEDLA

200 m

start

STARTOVNÉ: 50,- Kč
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 pomoct,
technický servis, úschovna věcí a kol, mytí kol, hygienický servis v cíli, doprovodný program, informační servis a občerstvení v cíli )

PŘIHLÁŠKY:
-

online – prostřednictvím internetu
vyplnění formuláře ZDE 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 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:
-

Prosíme, neplaťte, startovné uhradíte bez navýšení v den konání akce

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.

CENY: V každé kategorii obdrží tři v pořadí medaile,
TOMBOLA: Každý účastník je automaticky zařazen do slosování, pro převzetí ceny je nutné předložit startovní číslo. Pokud se výherce
okamžitě nepřihlásí o cenu nepředloží své startovní číslo, losuje se cena znovu.

DOPROVODNÝ PROGRAM:
- CYKLO ŠKOLA – nový výukový program pořadatele závodu pro zdokonalování techniky jízdy na kole
- skákací hrad se skluzavkou
-

malování na obličej

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
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu živelné pohromy, epidemie, startovné se nevrací

