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Hasištejn Bike Junior 2014 
 

 

Datum, místo konání:  sobota  6.9. 2014 

 

Místo konání:     obec Místo 

Parkování:     u fotbalového hřiště v obcí Místo 

 

 

Start závodů:   viz. níže rozpis věkových kategorií 

 

 

Registrace:   od 9:30 hod., minimálně 15 min. před startem závodu věkové kategorie. 

 

Závody budou mít charakter „kritéria“ po lesních cestách (část trati závodu dospělých) a na louce v těsném 

sousedství obce Místo. Jezdit se bude na 2.000 m dlouhém okruhu s převýšením 60 m. Na trati je jeden krátký 

prudší sjezd, na lesní cestě jsou místy kameny a kořeny. Cca 300 m úsek po louce (starém sadu) je značně 

nerovný, drnovitý. Technická i celková náročnost okruhu je srovnatelná s Kadaňskými XC okruhy. 

 

 

Věkové kategorie  (dle pravidel Poháru Peruna Junior 2014): 

 

    Délka závodu        Start  

M14/Z14:  r. 2001 – 2000          5 okruhů =  10.000 m    10:00  hod.  

M12/Z12:  r. 2003 – 2002  4 okruhy =    8.000 m   10:40  hod. 

M10/Z10:  r. 2005 – 2004  3 okruhy =    6.000 m      11:10  hod. 

M8/Z8:       r. 2007 – 2006  2 okruhy =    4.000 m      11:40  hod. 

M6/Z6:       r. 2008 a mladší  max.  1.000 m     12:00  hod. 

. 

Odrážedla:  závodí se pouze o „sladkou odměnu“, bez registrace.   12:10 hod.. 

 

 

 

Startovní podmínky: 
 

Děti budou zaregistrovány pouze za souhlasu přítomného zákonného zástupce, který souhlas stvrdí podpisem v 

prezenční listině. Zákonný zástupce svým podpisem též potvrzuje, že si je vědom své odpovědnosti za případné 

škody, které způsobí jeho dítě sobě, jiné osobě či okolí v průběhu této sportovní akce.  

Na start závodu nebude vpuštěn závodník bez ochranné cyklistické přilby. V průběhu celého závodu je závodník 

povinen mít kolo označené startovním číslem (krom závodu na odrážedlech).  

Přítomnost rodičů na startu či jejich pomoc dětem na trati je zakázána (neplatí pro závod odrážedel). Doprovod na 

trati je povolen pouze v nejmladší kategorii M6/Z6, avšak v takovém případě se musí malý závodník s doprovodem 

zařadit až na konec startovního pole.  
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Vyhlášení výsledků: 
 
Slavnostní vyhlášení výsledků, s předáním diplomů a sladké odměny všem účastníkům + navíc medailí vítězům 
jednotlivých věkových kategorií, bude ve 12:30 hod. na nádvoří hradu Hasištějn . 

 

 

Občerstvení + „doprovodný“ program: 

 

V obci Místo jsou celkem 3 restaurace – první přímo na hradě Hasištějn, druhá v novém hotelu Inge v sousedství 

hradu a třetí pak na náměstí obce Místo. 

V době čekání na vyhlášení výsledků vřele doporučujeme prohlídku hradu Hasištějn  (vstupné dospělí 30 Kč,  

děti 15 Kč).   

Krátce po vyhlášení výsledků bude možné zafandit dospělým závodníkům, jejichž trasa závodu vede těsně kolem 

hradu (start závodu dospělých je v Prunéřově ve 13:00 hod. – čelo závodu přijede k Hasištějnu kolem 13:25 hod.) 

 

 

Startovné  (hradí se v hotovosti při registraci): 

 

A,  Při přihlášení cestou internetového formuláře do středy 3.9.2014  -  50 Kč 

      http://registrace.pohar-peruna.cz/ 

 

B,  Při přihlášení až na místě 6.9.2014  -  100 Kč 

 

 

 

Pořadatel závodu: 

 

ProCorde s.r.o. 

Ambulance preventivní kardiologie, funkční a výkonnostní diagnostiky 

Viléma Blodka 5683 

430 02  Chomutov 

IČ:  287 49 120   (neplátci DHP) 

www.procorde.cz 

mail:  info@procorde.cz 

tel.:  777 686 979 

 

Ředitel závodu a hlavní kontaktní osoba:   MUDr. Jan Malecha  (tel.: 777 686 323).  

 
 
 
 
6.9.2014 od 17:00 hod. bude slavnostní vyhlášení celkových výsledků „Poháru Peruna Junior 2014“ 
v Prunéřovském autokempu (před vyhlášením výsledků závodu dospělých). 
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