Propozice k závodu na kolečkových lyžích
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Vyhlášení vítězů:
Ceny:

POŘADATEL

1000

Kategorie:

Předepsaný styl je klasický, bruslení není přípustné.
Startuje se na kolečkových klasických lyžích libovolného výrobce, podmínkou jsou
gumová kolečka. Výrobce lyží a typ koleček bude kontrolován a zaznamenán při prezentaci. Povolena jsou pouze černá gumová kolečka o průměru 7-8 cm s označením 2 (M,
medium) nebo 3 (S, slow) a horší, pomalejší. Nic jiného není přípustné.
Pro 40 nejlepších závodníků a závodnic budou zajištěny společné kolečkové lyže značky
SWENOR. Pro zájemce bude k dispozici dalších 10 párů k otestování nebo vyzkoušení při
závodě (cena půjčovného je 200,- Kč/pár/závod. Zálohou je občanský průkaz.
Závod se jede za plného silničního provozu.
Startují všichni zájemci, kteří posoudili svůj stav vzhledem k závodu a současně kteří
podepíší prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí.
Závodník je povinen řídit se pravidly silničního provozu a tohoto závodu, projet všemi
kontrolami a dodržet trasu závodu.
Klasifikováni budou pouze lyžaři, kteří projedou celou trať, včetně všech kontrol.
Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým
osobám v ČR.
Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.
Vybavení = ochranná přilba a brýle jsou povinné!
AKCE JE POVOLENA KRAJSKOU HYGIENICKOU STANICÍ A SPLŇUJE VŠECHNA
AKTUÁLNÍ VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ SOUVISEJÍCÍ S PROBÍHAJÍCÍ PANDEMIÍ COVID-19
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Přihlášky a startovné:

Výjezd na kolečkových lyžích na Praděd
Václav Sedláček a Kolečkové lyže TOMSKI
napraded.tomski.cz
sobota 8 8. 2020
parkoviště Hvězda, nad Karlovou Studánkou
Restaurace na Hvězdě, od 8:00
hromadný, 11:05 Hvězda
vysílač Praděd
horská silnice s asfaltovým povrchem, délka 9,1 km
převýšení 640 metrů
start v nadmořské výšce 851 m. n. m.
cíl v nadmořské výšce 1491 m. n. m.
prvních 6 km stálé stoupání (k Ovčárně)
6. - 7. km rovina; 7. - 9,1 km stoupání
trať nebude na základě vyjádření CHKO Jeseníky
značena kilometry
přes formulář na oficiálních stránkách závodu
do 31. 7. 2020 - cena 300,platba na účet: 670100-2210695014/6210
do položky "zpráva pro přjemce" napište své jméno a příjmení
na místě v den závodu - cena 320,muži a junioři ročník 2002 - 1971
muži ročník 1970 a méně
ženy a juniorky ročník 2002 a méně
dorostenci a dorostenky 2003 - 2006
15:00 v místě prezentace
první tři závodníci ve všech kategoriích obdrží
finanční nebo věcné ceny, prémie XC SPORT.cz na Ovčárně
pro nejrychlejšího muže i ženu
v cíli závodu, na rovince za HS Ovčárna
pořadatel nezajišťuje ubytování
parkoviště Hvězda se nachází asi 2 km nad
Karlovou Studánkou, cca 15 km od Rýmařova
a 20 km od Bruntálu.
Výjezd aut na Ovčárnu jen za místní poplatek.
Autobusy Transdev Morava s.r.o. odjíží z parkoviště
směr Ovčárna každou celou hodinu od 8 do 17
hodin. Z Ovčárny sjíží autobusy každou hodinu
vždy o půl, přepravu na Hvězdu si hradí každý sám
výsledky závodu nebudou zasílány poštou,
najdete je na oficiálních stránkách závodu.
věci na převlečení budou do cíle přepraveny pořadatelem
Václav Sedláček, tel.: 774 271 284,
mail: vsedlacek@seznam.cz
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Název:
Pořadatel:
Oficiální web závodu:
Datum:
Místo:
Prezentace:
Start:
Cíl:
Parametry tratě:
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