FORCE - MTB maraton 2014
„ HLINECKÝ HŘEBEC „
závod iVelo.cz BIKEMARATON SERIE 2014
OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE V MTB MARATONU
Datum: sobota 26.července 2014
Místo: Hlinsko - SKI areál ( sjezdovka )
Pořadatel : CK MTB Maraton Hlinsko
Ředitel závodu: Petr Svoboda mob.: 731029990
Hlavní rozhodčí : bude delegován STK SCPK
Zdravotní služba: RZS Pardubice a Poliklinika Hlinsko
Přihlášky: www.sport-aktiv.cz , do 18.7.2014
Po zmíněném termínu uzávěrky, přihlášky pouze na místě v den závodu do 9 30 hod.
Přihlášky teamů do teamové soutěže v den závodu u prezentace.
Startovné: 75 km - 400,- Kč. Zaplacené do 18.7.2014
na místě 450,-Kč
50 km - 300,- Kč. Zaplacené do 18.7.2014
na místě 350,-Kč
Startovné - na účet č. 243499678/0300 Poštovní spořitelna
jako variabilní symbol uveďte rodné číslo ve formátu – 000000/XXXX ( př.: 580811XXXX )
!!! Vítězové všech vyhlašovaných kategorií z loňského ročníku 2013 – startovné neplatí !!!
startovné zahrnuje: zabezpečení trati, zdravotní dozor, startovní číslo, občerstvení na trati a
v cíli
Prezentace : v závodní kanceláři – SKI areál - od 8 00 hod.
Start : Hlinsko - Poděbradovo náměstí 11 00 hod.
Cíl: SKI areál – sjezdovka ( horní část)
Časový limit: pro průjezd do třetího kola bude upřesněn v den závodu. Závodníci, kteří nestihnou
limit, budou zařazeni dle kategorie do výsledkové listiny na 50 km.
Vyhlášení : 50 km – 15 30 hod. 75 km - 16 30 hod.
Trať : ½ maraton 50 km ( 2 x 25 km ) , maraton 75 km ( 3 x 25 km )
Hlinsko - Chlum – Košinov - Vortová – Lhoty - Hamry – Lázně – Hlinsko.
(lesní a polní cesty, minimum silnice, dlouhé výjezdy, technické pasáže) - pouze pro horská kola
(dle UCI)
Značení – šipky, fábory, vyznačovací páska
Kategorie : MARATON:
75km - DM ELITE
19 - 29
1985 – 1995
75km - DM Hobby
19 – 29
1985 - 1995
75km - DM 30
30 - 39
1975 - 1984
75km - DM 40
40 - 49
1965 - 1974
75km - DM 50
50 - 59
1955 – 1964
75Km - DM 60
60 +
1954 – a st.
75Km - DZ ŽENY
19 +
1995 – a st.
75km - TEAM soutěž tříčlenných teamů
OPEN
½ MARATON:
50km - KM HOBBY
50km - KM 40

19 – 39
40 - 49

1975 - 1995
1965 - 1974

50km - KM 50
50 +
50km - KZ ŽENY
19 - 39
50km - KZ ŽENY 40
40 +
50km - KJ JUNIOŘI
18 50km - KJ JUNIORKY 18 50Km – TEAM soutěž tříčlených teamů

1964 - a st.
1975 - 1995
1974 – a st.
1996 – a ml.
1996 – a ml.
OPEN

Aktuality: WWW.sport-aktiv.cz
Podmínka účasti: řádně přihlášení závodníci, nepoškozená homologovaná ochranná přilba, jízdní
kolo v dobrém technickém stavu.
Závodníci mladší 15 let včetně mohou startovat pouze s písemným souhlasem rodičů
nebo zákonného zástupce a v doprovodu osoby starší 18 let
Závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem rodičů nebo
zákonného zástupce
PRÉMIE - první závodník v 1. kole Vortová – Lhoty - 1000,- Kč
A další sponzorské prémie, které budou upřesněny v den závodu.
Hodnocení: V každé kategorii budou vyhlášeni první tři závodníci.
TEAM : Team tvoří tři závodníci (OPEN ) mateřského nebo mix teamu pod společným názvem.
V soutěži teamů jsou hodnoceni závodníci na základě celkového pořadí.
O pořadí rozhoduje nejnižší součet bodů za umístění ( např.: 1. 1 bod. , 7. 7 bodů, 15.
15 bodů. Tzn. že team má 23 bodů . )
V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění jednotlivců.
Ceny : Hlavní cena pro nejlepšího závodníka na dlouhé trati – jízdní kolo v hod. 10 000,- Kč
Na dlouhé trati ( 75 km ) prize money pro pět nejlepších v celkovém pořadí !
(2000,- 1500,- 1000,- 500,- 500,- )
Nejlepší závodníci v každé kategorii na obou tratích obdrží věcné a upomínkové ceny.
V otevřeném mistrovství Pardubického kraje v MTB maratonu jsou hodnoceni závodníci
kategorií Muži Elite, Masters a Ženy na 75 km
Ubytovátní: Infocentrum Hlinsko – tel.: 469312349 , ic@hlinsko.cz
Různé:
Všichni se účastní akce na vlastní nebezpečí a osobně zodpovídají za svůj zdravotní
stav. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené třetím osobám!
Parkoviště v místě zázemí závodu (SKI areál Hlinsko).
Závod se jede v silničních úsecích za plného silničního provozu! Závodníci jsou povinni
respektovat zákon o pravidlech silničního provozu!
Na trati budou umístěny průjezdní kontroly, kdo jimi neprojede, bude ze závodu
diskvalifikován!
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v tomto rozpisu na základě nepředvídatelných
událostí.
Podpisem na přihlášce či prezenční listině závodníci stvrzují souhlas s tímto rozpisem.
Ředitel závodu: Petr Svoboda
Tento rozpis byl schválen STK SCPK dne: 18.5.2014
Ing. Jiří Klicpera, STK Pardubického kraje

