Hasištejn Bike 2014 - VIII. ročník
ZÁVOD JE SOUČÁSTÍ SERIÁLU POHÁR PERUNA
JE TAKÉ SOUČÁSTÍ VÍKENDOVÉ AKCE PERUN BIKE KEMP 2014
SOUČÁSTÍ AKCE TAKÉ TESTOVÁNÍ KOL CANNONDALE

Pořadatel : Pohár Peruna o.s., Hnízdil – Team ve spolupráci s Team Bike Perštejn a dobrovolníci

Datum konání: Sobota 6.9. 2014
Místo konání: Areál Prunéřovského autokempu a jeho okolí.
Registrace závodníků – restaurace v autokempu - koupaliště Prunéřov
Start hlavního závodu: 13:00 hodin (registrace od 10:00 do 12:00 hod.)

Hlavní závod: délka 43 km / převýšení 1.202 m.
2 okruhy á 21.1 km (převýšení 601 m) + 800 m v areálu autokempu.
Hromadný start (v areálu koupaliště, tj. před bránou koupaliště - nikoliv na silnici !)
Krom úvodních 2.9 km, v každém okruhu, je celá trasa vedená terénem. Jede se po lesních cestách ve
stráních podél Prunéřovského potoka a okolí hradu Hasištejn. Na trati nejsou žádné mimořádněji
technicky obtížné úseky, avšak k jejímu projetí je nezbytné mít zvládnuté základní technické
dovednosti jízdy na kole v terénu. Na okruhu jsou 3 kontrolní stanoviště evidující průjezd jednotlivých
závodníků. S ohledem na charakter trasy nejsou jiná než horská kola povolena. Vjezd do II. kola bude
uzavřen v 15:00 hod., tak aby byl dodržen schválený čas konání závodu státními orgány a Lesy ČR s.p.
– tj. do 17.00 hod.
Závody, kategorie:
A) Absolutní pořadí muži a ženy
C) Muži a ženy dle věkových kategorií
Věkové kategorie: MUŽI ŽENY
Junioři: 1995 a mladší

Juniorky: 1995 a mladší – jedou pouze jeden okruh!

M20: 1994 – 1984

Ženy: 1994 - starší

M30: 1983 – 1974
M40: 1973 – 1964
M50: 1963 – 1954
M60: 1953 a starší

Závod „příchozích“: délka 21.5 km / převýšení 601 m.
Pouze absolutní pořadí muži / ženy (tj. bez věkových kategorií).
1 kolová varianta závodu pro ty, kteří se necítí na celý hlavní závod.
Hromadným start společně s hlavním závodem.
Pokud není účastník mladší 18-ti let doprovázen rodičem (zákonným zástupcem), ale např. oddílovým
trenérem, prarodičem, …. bude zaregistrován pouze po předložení písemného „Souhlasu zákonného
zástupce“ s účastí v tomto závodě

Startovné:
A) Při přihlášení přes registrační systém Poháru Peruna (www.pohar-peruna.cz/registrace) do čtvrtka
4.9.2014 včetně – 200 Kč
B) Přihlášení po 4.9.2014 a na místě - startovné 250 Kč (
C) Juniorky a kategorie příchozích ( 1 okruh) 150 Kč do 4.9.2014, po tomto datu 200 Kč

Vyhlášení výsledků:
Slavnostní vyhlášení výsledků bude v 17:00 hod.
V rámci vyhlášení budou předány diplomy a medaile.

Časový rozvrh:
sobota 6.9. 2014
- 10:00 – 12:15 hod. - prezentace hlavního závodu a „závodu pro příchozí“
- 12:30 hod. - výklad trati, seznámení s pravidly závodu
- 12:50 hod. - řazení na startu (NE na silnici !, ale za branou v areálu koupaliště)
- 13:00 hod. - hromadný start hlavního závodu i 1 kolového „závodu pro příchozí“
- 17:00 hod. - vyhlášení výsledků a tombola.
Startovní podmínky:
Všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí a jsou zodpovědní za škody, které způsobí
sobě i druhým osobám - což potvrdí svým podpisem při registraci.
V době závodu nebude silnice uzavřena pro ostatní dopravu, regulace dopravy bude zajištěna
pořadatelskou službou. I přes velmi slabý provoz je bezpodmínečně nutné dodržovat pravidla
silničního provozu, zejména jet vpravo ve směru jízdy. Trať mimo silnici není nijak uzavřena pro stroje
Lesů ČR a.s., pro cykloturisty a pěší. Je proto nezbytně nutné respektovat přítomnost i všech
nezúčastněných závodu.

Závodník je povinen nechat si označit kolo od pořadatele startovním číslem a po celou dobu závodu
mít upevněn čip na botě. Na trať nebude vpuštěn závodník bez ochranné cyklistické přilby a na jiném
než horském kole.
Pokud není účastník mladší 18-ti let doprovázen rodičem (zákonným zástupcem), ale např. oddílovým
trenérem, prarodičem, …. bude zaregistrován pouze po předložení písemného „Souhlasu zákonného
zástupce“ s účastí v tomto závodě.
Po závodě budou k dispozici sprchy s teplou vodou a též hadice s vodou na omytí kola.
Teplé občerstvení po závodě bude v místní restauraci, kde je i velmi dobré zázemí pro doprovod.
Občerstvení je ve vlasní režii. ☺
Ubytování:
A) je možné v místním kempu
- stany, event. chatičky
- rezervace u pana Křivdy, tel.: 604 744 832.
B) Hotel INGE v obcí Místo
- nově v r.2012 otevřený hotel (***) v těsném sousedství hradu Hasištejn
- ubytování vysoké kvality, avšak za „odpovídající“ ceny.
- www.hotelinge.cz , Tel.: 474 334 472

