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2017 – GP DEFT

5.8.2017
ČAS
: 10:00 dětské kategorie
RC dráha nad Kláštercem (Oudaplac)
: 14:00 hlavní závod
RC dráha 8:00-14:00 + 15:00-17:00
: příchozí (1 okruh)
Na WWW.pohar-peruna.cz a v místě startu a cíle (RC dráha) nejpozději 30 min. před startem dané kategorie.
70 Kč - dětské kategorie
220 Kč – ostatní kategorie
5 kč - Běžecké kategorie
Ve startovném je zahrnuto občerstvení, lékařská služba,pořadatelská služba, tombola.
V případě neúčasti se startovné nevrací. Závodníci přihlášení až na místě, nemají nárok na jídlo, které je součástí startovného.
První tři v každé kategorii budou vyhlášeni a na stupních vítězů a obdrží diplom a cenu .Dětské kategorie navíc medaili.
Zvlněný profil. 95% lesní cesty.
M/Z6 – děti do 6ti let - 2010 a mladší M/Z18 – junioři/ky
M50 – muži do 60ti
běžci do 40ti
M/Z8 – děti do 8 let
M/20 – do 30ti
M60 – muži nad 60
běžci nad 40let
M/Z10 - mladí do 10-ti
M30 – muži do 40ti
příchozí muži (1 okruh)
běžky do 40ti
M/Z12 – do 12-ti
Z – ženy nad 18
příchozí ženy (1 okruh)
běžky nad 40 let
M/Z14 – do 14ti
M40 – muži do 5Oti
Odstrkovadla
Dětské kategorie budou mít vypsány závody na své speciální trati,na okruhu cca 1km dlouhém a to v počtu odpovídajícím věku.
Hlavní závod se jede na okruhu dlouhém 12 km,který závodníci absolvují 2x + přejezd města Klášterec nad Ohří.
Kategorie příchozích absolvuje ten samý okruh,ale pouze 1x.-kategorie příchozích se nezapočítává do poháru Peruna.
Okruh je středně lehký a poměrně jezdivý. Nejsou na něm místa,která by se nedala vyjet,ani sjet.
Poslední sjezd do prostoru startu a cíle je poměrně technicky náročný.Méně zdatným jezdcům a těm,kteří prostě mají rozum doporučuji
seběhnout ho vedle kola. Předejdou tím problémům. Běžci a běžky poběží po trati WH, okruh cca 10km.
Slavnostní start hlavního závodu proběhne na Náměstí E.Beneše, před radnicí. Společný přesun proběhne v 13:40. Start a cíl běžeckých
závodů proběhne v místě startu dětských kategorií, na RC dráze nad Kláštercem.
Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a je zodpovědný za škody které způsobí sobě i druhým osobám.
Lékařská služba zajištěna.
Závod se započítává do POHÁRU PERUNA 2016

Časový rozvrh….
10:00 – odstrkovadla
1 okruh
10:05 - běžci všech kategorií
1 okruh
10:10 – M/Z 6
1 okruh
10:20 - M/Z 8
2 okruhy
´
10:30 – M/Z 10
4 x 1,2 km
11:00 – M/Z 12
6 okruhů
12:30 – VYHLÁŠENÍ dětských kategorií
13:30 – Vysvětlení průjezdu městem a popis trati
13:45 – Společný přesun na Náměstí E.Beneše
14:00 - M/Z 14
1 okruh WH
14:00 – Hromadný start všech ostatních kategorií.
16:00 – Vyhlášení hlavního závodu
16:53 – Buď kapela, nebo DJ – zábava až do rána…..
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