Propozice
Pořadatel:

Sportovní klub SHS Třebíč

Termín:

neděle 7. května 2017

Místo:

Třebíč

Informace:

Sportovní klub SHS Třebíč
e-mail: sportklub@shs-trebic.cz
web: www.shs-trebic.cz // www.cezmtbmaraton.cz

Klasifikace:

veřejný závod jednotlivců

Centrum:

Sportovní areál TJ Spartak Třebíč – fotbalová tribuna
ul.manž. Curieových
možnost občerstvení v bufetu v tribuně stadionu

Trať:

I) 60 km – středně těžká – měřeno čipem
II) 42 km – středně těžká – měřeno čipem
III) 14 km – středně těžká – měřeno ručně
Mapa SHOCART – Třebíčsko č. 49, trasa č.3

Terén:

zpevněné polní a lesní cesty 70%, asfalt 30%

Prezentace:

v centru závodu 7. května 2017 od 08:00 do 10:00 hodin

Kategorie:

MUŽI
MJ
M20
M30
M40
M50

60 km 2000 - 1998
60 km 1997 – 1988
60 km 1987 – 1978
60 km 1977 – 1968
60 km 1967 a více

OPEN

42 km - otevřená kategorie bez rozdílu věku MUŽI/ŽENY

ŽENY
Ž20
Ž30

60 km 2000 - 1988
60 km 1987 a více

FAMILY 14 km – rodinná vyjížďka – děti do 15 let s doprovodem

Start:

7. května 2017 v 10:30 hodin před bránou sportovního areálu
TJ Spartak Třebíč

Časomíra:

* výsledkový servis a čipovou časomíru zajišťuje firma results.cz
* na čipy nebude vybírána záloha, po dojezdu odevzdá závodník čip pořadateli
* při ztrátě čipu zaplatí závodník 200,-Kč

Časový limit::

3 hodiny

Přihlášky:

do pondělí 1. května 2017 do 24:00 hodin

on-line: přes web www.cezmtbmaraton.cz
nebo v den závodu 8:00 – 10:00 hod.
Kategorie Family až v den závodu 8:00 – 10:00 hod.
Startovné:

bude vybíráno v hotovosti proti potvrzení při prezentaci
MUŽI, ŽENY, OPEN – 250,- Kč / osoba při on-line přihlášce
300,- Kč / osoba při přihlášce v den závodu
startovné zahrnuje jídlo po závodě, šatny, sprchy po závodě, mytí kol po závodě
FAMILY – 100,- Kč / osoba – děti do 15 let zdarma
startovné zahrnuje šatny, mytí kol po vyjížďce

Ceny:

V kategoriích MUŽI, ŽENY obdrží první tři závodníci poháry + ceny od sponzorů a partnerů
V kategorii OPEN – obdrží první tři závodníci poháry + ceny od sponzorů a partnerů
V kategorii FAMILY – účastnická medaile pro každého účastníka

Vyhlášení výsledků 13:30 hodin.
Předání cen je podmíněno osobní účastí na vyhlašovacím ceremoniálu.
Podmínky:

Ochranná přilba je povinná po celou dobu závodu. Závod se jede za plného silničního
provozu. Tratě nejsou uzavřeny. Účastník závodu jede na vlastní nebezpečí, při dodržování
dopravních předpisů. Svoji účast v závodě stvrzuje svým podpisem na přihlášce k závodu.
Doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění.

Zdravotní zajištění: pořadatel: 737 222 414 / 602 519 274 / 603 193 266 // RZP Třebíč: 155
Ubytování:

pořadatel nezajišťuje – doporučujeme:
Hotel ATOM – tel.: 561 200 123 // 739 348 914
e-mail: recepce@hotelatom.cz

Různé:

a) pořadatel se zavazuje chránit osobní údaje ve smyslu platné legislativy
b) pořadatel si vyhrazuje právo udělat změny ve vedení tratě a v časovém programu
v případě nepředvídatelných událostí.

V Třebíči 26. března 2017

Pavel Gabriel v.r.
hlavní rozhodčí

Petr Houser v.r.
ředitel závodu

