
ProCorde Hasištejn Bike 2012

„Mistrovství Poháru Peruna 2012“

Datum, místo konání:
Sobota  1. 9. 2012 
Místo konání: Areál Prunéřovského koupaliště a jeho okolí. 
Registrace závodníků – restaurace v autokempu - koupaliště Prunéřov

Start hlavního závodu - 13.00 hodin  (ukončení registrace 12.30 hod.)
Start závodu pro příchozí - 13.15 hodin  (ukončení registrace 12.30 hod.)
Start dětských závodů - 10.00 hodin

Hlavní závod: délka 43 km / převýšení 1.134 m. 
2 okruhy á 21.5 km s převýšením 567 m.
Hromadným start.
S ohledem na charakter trasy nejsou jiná než horská kola vhodná.
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.).  

Závod „pro příchozí“: délka 21.5 km / převýšení 567 m. 
1 kolová varianta závodu pro ty, kteří se necítí na celý hlavní závod. 
Hromadným start 15 minut po hlavním závodu. 

Dětské závody:
Dětské závody budou mít charakter „kritéria“ v areálu Prunéřovského autokempu. 
Dětské kategorie – dle pravidel „Pohár Peruna junior 2012“.

Závody, kategorie:
A) Absolutní pořadí muži a ženy – „Mistrovství Poháru Peruna 2012“
    - hlavní závod 43 km.
B) Závod 4-členných družstev – „Mistrovství Poháru Peruna 2012“
    - hlavní závod 43 km.
V týmu musí startovat minimálně 1 žena.
Složení týmu je pevné – tj. po ukončení registrace není možné složení týmu změnit. 
Výsledný čas družstva je dán součtem dosažených časů jednotlivých členů (dokončit 
závod musí všichni 4). 

C) Muži a ženy - věkové kategorie „ProCorde Hasištejn Bike 2012“
M18: 1997 – 1994 Z18: 1997 – 1994
M20: 1993 – 1983 Z20: 1993 – 1983
M30: 1982 – 1973 Z30: 1982 a starší
M40: 1972 – 1963
M50: 1962 – 1953
M60: 1952 a 
starší 



D) Závody dvougeneračních rodinných dvojic 
Dvougenerační rodinné dvojice (rodič-dítě či prarodič-dítě), bez rozdílu pohlaví.
Oba členové týmu musí absolvovat celou trasu hlavního závodu – tj. 43 km. 

E) Závod „příchozích“ 
Pouze absolutní pořadí muži / ženy (tj. bez věkových kategorií).

K účasti nezletilých (mladších 18-ti let) je nutné při registraci předložit Souhlas zákonného 
zástupce  s účastí v závodu!
Pokud se rodič nemůže dostavit přímo k registraci (dítě se k závodu dostaví 
například s prarodiči či za doprovodu oddílových trenérů), pak je nezbytné si 
„Souhlas zákonného zástupce“ vytisknout a přinést k registraci již vyplněný. 

Časový rozvrh:  
-   8.30 - 12.30 hod. - prezentace
- 10.00 hod. - start dětských závodů
- 12.00 hod. - vyhlášení výsledků dětských závodů Hasištejn Bike 
- 12.30 - 12.45 hod.        - výklad trati, seznámení s pravidly závodu
- 13.00 hod. - hromadný start závodu.
- 17.00 – 18.00 hod. - vyhlášení celkových výsledků Poháru Peruna Junior 2012

- vyhlášení výsledků závodu dospělých.
- 18.00 hod. -  ??? - společenský „Galavečer Mistrovství Poháru Peruna“    

  s hudbou a tancem v restauraci autokempu.

Ceny:
První 3 závodníci/e v každé kategorii budou slavnostně vyhlášeni s předáním 
diplomů za umístnění. Dětské kategorie obdrží navíc medaili. 
Každý účastník obdrží poukázky na občerstvení po závodu (1 nápoj, polévka + 
pečivo, kuřecí řízek + brambory).

Přihlášky a výše startovného: 
Termín uzávěrky přihlášek – 29.8.2012 ve 22.00 hod..
Pro přihlášené do 29.8. 2012:

- Dospělí 250 Kč
- Dorost (M+Z/18) 100 Kč
- Dětské kategorie -  s poukázkami na občerstvení 50 Kč 

-  bez občerstvení  0 Kč (zdarma)
Pro přihlášené po 29.8. 2012 a na místě:

- Dospělí 300 Kč
- Dorost (M+Z/18) 150 Kč
- Dětské kategorie -  s poukázkami na občerstvení 80 Kč 

-  bez občerstvení  0 Kč (zdarma)



Startovné se platí v hotovosti při registraci na místě. Požadované přihlášení do 
termínu uzávěrky, a z toho vyplývající rozdíl výše startovného, je z důvodu nutnosti 
v předstihu závazně objednat teplé občerstvení po závodě, které musíme uhradit.
Je-li účastník zaregistrovaný do Poháru Peruna, pak může startovat se svým 
individuálním startovním číslem. 

Startovní podmínky:
Všichni závodníci se zúčastní 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 bude 
zajištěna pořadatelskou službou. I přes velmi slabý provoz je bezpodmínečně nutné 
dodržovat pravidla silničního provozu, zejména jet vpravo ve směru jízdy.
Závodník je povinen si nechat označit kolo od pořadatele startovním číslem
Na trať nebude vpuštěn závodník bez ochranné cyklistické přilby a na jiném než 
horském kole.
Účastníci mladší 18-ti let budou zaregistrováni pouze po předložení písemného 
Souhlasu zákonného zástupce s účastí v tomto závodě.

Ubytování:
A)  je možné v místním kempu
- stany, event. chatičky (bohužel nevalné kvality)
- rezervace u pana Křivdy, tel.: 604 744 832.
B)  Hotel INGE v obcí Místo
- zcela nově otevřený hotel (***) v těsném sousedství hradu Hasištejn
- ubytování vysoké kvality, avšak za „odpovídající“ ceny.
- www.hotelinge.cz , Tel.: 474 334 472

Pořadatel závodu: 
ProCorde s.r.o.
Viléma Blodka 5683
430 02  Chomutov
e-mail: janmal@atlas.cz

Soutěžní výbor:
Ředitel závodu: MUDr. Jan Malecha tel. 777 686 323
Hlavní rozhodčí: Ing. Jaromír Hink tel. 604 276 012

http://www.hotelinge.cz/
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