Propozice závodu KRUŠNOHORSKÝ MTB MARATHON
2017
13. ročník závodu horských kol mistrovství poháru peruna
Termín konání: sobota 27.5.2017
Pořadatel závodu: CCC - Cycling Club Chomutov z.s.
Místo konání: Areál Horského hotelu LESNÁ odkaz: http://www.horskyhotellesna.cz


HLAVNÍ ZÁVOD MTB MARATHON MISTROVSTVÍ POHÁRU PERUNA



ZÁVODY DĚTÍ

HLAVNÍ ZÁVOD MTB MARATHON MISTROVSTVÍ POHÁRU
PERUNA
Trasa:
40 km / 824 v.m.
Trasa závodu vede převážně po zpevněných lesních a horských cestách a je vytýčena v délce 20 km.
Délka závodu je 40 km to znamená, že se jedou dvě kola s průjezdem přes cíl závodu. Převýšení trati je
celkem 824 m. Trať je bez problémů sjízdná za každého počasí, doporučujeme použití horského kola. Na
trati závodu bude jedna občerstvovací stanice, a to při průjezdu cílovým prostorem do druhého kola.
Týden před konáním závodu proběhne prohlídka trati pod vedením členů CCC.

Kategorie:
M18 : 2002–1999; M20 : 1998–1988; M30 : 1987–1978; M40 : 1977–1968; M50 : 1967–1958;
M60 : 1957 a starší; Z18 : 2002–1999; Z20 : 1998 a starší
Závodníky mladší než 18 let přihlásíme jen po předložení písemného souhlasu rodičů nebo trenéra.

Ceny:
Celkový vítěz závodu na 40 km obdrží putovní pohár města Chomutova. Pro první tři v každé kategorii
poháry. Ostatní ceny losované. Ceny, které osobně nepřevezme závodník při vyhlašování výsledků,
propadají ve prospěch pořadatele.

Prezence:
v prostoru sportovního areálu v sobotu 27.5.2017 od 9:00 do 12:00.
Při prezenci vám budou přidělena startovní čísla a čipy k měření, čísla a čipy vám odebere pořadatelská
služba v cíli.
Počet startujících je omezen na 300 závodníků v dospělých kategoriích. Na čísle budou vytištěna důležitá
telefonní čísla pořadatelské a zdravotní služby.

Start:
ve sportovním areálu před hotelem … 13.00 hod
Řazení na startu dle uvážení každého závodníka.

Cíl:
ve sportovním areálu před hotelem
Časový limit pro zařazení do výsledkové listiny je projetí cílem do 17:00 hod
Pořadí v cíli je určováno podle času zaznamenaného čipovou kontrolou. Při nedodržení trasy uvedené při
prezentaci bude závodník diskvalifikován. Vyhlášení výsledků v zázemí sportovního areálu od 17:00 hod.

Přihlášky:
a.

on-line prostřednictvím INTERNETU do středy 24.5.2017 - sekce Přihlášky => Registrace

b. mailem - nejpozději do středy 24.5.2017 na adresu : cvtour@ccchomutov.cz
po tomto termínu je možno se přihlásit již jen při prezentaci v sobotu 27.5.2017.
Zrušit přihlášku je možné pouze mailem nebo písemně s datem odeslání nejpozději ve čtvrtek 25.5.2017.
V žádosti uveďte číslo vašeho účtu. Storno poplatek je 50,- Kč. Startovné bude vráceno do 14 dnů po
závodě.
VAŠE PŘIHLÁŠKA BUDE PLATNÁ AŽ V OKAMŽIKU, KDY SE ZAPLACENÍ STARTOVNÉHO OBJEVÍ JAKO
POLOŽKA NAŠEHO DENNÍHO VÝPISU Z ÚČTU SE VŠEMI NÁLEŽITOSTMI (zejména variabilní symbol,
jméno). Na INTERNETU si můžete ověřit, zda byla Vaše přihláška přijata.

Startovné:
a. 350 Kč, zaplatíte-li do 25.5.2017, doporučujeme platit bezhotovostně (převodem z účtu)
b. 450 Kč, zaplatíte-li po 25.5.2017 nebo HOTOVĚ při prezentaci v sobotu 27.5.2017
Každý přihlášený účastník obdrží poukázku na jídlo a pití, další občerstvení bude možno zakoupit
v areálu.
K tomuto datu se platba musí objevit jako položka na denním výpisu z našeho účtu - počítejte s tím, že
banky mají na operaci třídenní lhůtu.
Startovné zaplaťte nejlépe ve stejný den, kdy odešlete přihlášku.
Startovné zaplaťte na účet Fio banky Chomutov č.ú. 2500195659/2010, variabilní symbol bude
přidělen registračním systémem, do poznámky příkazu je nutné uvést – jméno a příjmení-.
Registrováni budete podle denních výpisů z našeho účtu u Fio banky. V případě platby za více osob,
kontaktujte organizátory závodu pro dohodnutí bližších informací. Pokud dodržíte postup, není nutné
přikládat k přihlášce potvrzení o zaplacení, ale vezměte ho s sebou k prezentaci pro případné reklamace.
Na INTERNETU si můžete ověřit, zda byla Vaše přihláška přijata. V případě nejasností volejte informace.

ZÁVODY DĚTÍ
Trasa:
trať vedoucí ve sportovním areálu a na přilehlé louce.
Starty jednotlivých kategorií dle rozpisu, který bude určen po prezentaci dle počtu dětí v
kategoriích.

Kategorie:
M+Z6 :

Kluci a holky 2011 a mladší

1x okruh

M+Z8 :

Kluci a holky 2010–2009

3x okruh

M+Z10 :

Kluci a holky 2008-2007

4x okruh

M+Z12 :

Kluci a holky 2006-2005

6x okruh

M+Z14 :

Kluci a holky 2004-2003

6x okruh

Závodníky mladší než 15 let prezentujeme jen v doprovodu rodičů nebo trenéra.

Prezence:
v prostoru sportovního areálu v sobotu 27.5.2017, od 9:00 do 10:00.
Při prezenci vám budou přidělena startovní čísla a čipy k měření, čísla vám po závodě zůstávají jako
suvenýr a čipy vám odebere pořadatelská služba v cíli.

Start:
v 10:30 hod. sportovní areál Hotelu Lesná
U dětských závodů je start kategorií vždy hromadný pro kluky a holky, místo startu je u jednotlivých
kategorií různé v závislosti na délce trati, orientační časy startů jednotlivých kategorií budou
k nahlédnutí na informační tabuli. Místo startu bude označeno.

Cíl:
sportovní areál Hotelu Lesná

Vyhlášení výsledků po skončení dětských závodů s odstupem 30 min.

Přihlášky:
on-line prostřednictvím INTERNETU do středy 24.5.2017 - sekce Přihlášky => Registrace




nebo mailem - nejpozději do středy 24.5.2017 na: cvtour@ccchomutov.cz
po tomto termínu je možno se přihlásit již jen při prezentaci v sobotu 27.5.2017.

Startovné:
ZDARMA , sladká odměna pro každého účastníka
Ceny:
pro první tři v každé kategorii medaile, pamětní diplom, atd. Ceny, které osobně nepřevezme závodník
při vyhlašování výsledků, propadají ve prospěch pořadatele.

INFORMACE
Bezpečnost:
závodníci startují na vlastní nebezpečí. Jsou povinni dodržovat pravidla našeho závodu, pokyny
pořadatelů a obecně platné právní předpisy. Povinná je bezpečnostní přilba. Doporučujeme lékařskou
prohlídku a úrazové pojištění pro den závodu.

Cesta k závodu:
příjezd k prostoru prezentace a vyhrazeného parkoviště bude značen ze všech příjezdových směrů.
Chomutov -> Jirkov -> Boleboř -> Malý Háj -> Lesná

Parkovaní:
v areálu Hotelu Lesná je parkování omezeno, můžete využít také parkovacích míst na záchytných
parkovištích cca. 300 m od hotelu. Dbejte pokynů pořadatelů a příjezdového značení.

Upozornění:
vzhledem k nepředvídaným okolnostem, si pořadatel vyhrazuje právo změny v propozicích závodu a trati
závodu.

Kontakt:


Jan Král

tel.: 602 451 052, e-mail: jan.kral@kingbike.cz – ředitel závodu



Pavel Bocian

tel.: 732 750 712 – velitel trati



Miroslav Laban



informace o registraci/platbách e-mail: info@ccchomutov.cz

tel.: 736 662 521 – přihlášky a prezence závodníků

Těšíme se na Vaši účast, tým CCC - Cycling Club Chomutov

