Dne 3.9.2016
Propozice závodu:
Pořadatel závodu:

TJ Baník Krásno

Ředitel závodu:

Jan Masopust

Velitel tratí:

Tomáš Masopust

technická podpora:

Jakub Hrdina

Termín závodu:

Sobota 3.9.2016

Místo prezentace:

fotbalový stadion TJ Baník Krásno

Místo startu:

koupaliště (pískovna) s parkováním autem

Transport:

Pořadatel zajišťuje v 9.00 hod.

Společná ustanovení a předpis závodu:
Závod se jede za plného silničního provozu a dohledu Policie (hasičů) a pořadatelů. Každý
účastník odpovídá za dokonalý bezvadný stav svého závodního kola. Osoby mladší 18let
předloží u prezentace písemný souhlas rodičů s účastí v závodě. Závodník je povinen řídit se
regulemi tohoto závodu, projet všemi kontrolami, dodržet trasu závodu, mít předepsaným
způsobem upevněné startovní číslo na přední straně řidítek tak aby bylo čitelné rozhodčími, a na
hlavě plnou cyklistickou přilbu po celou dobu cyklistické části závodu. Pořadatel si vyhrazuje
právo na změnu trasy, programu či jiné změny v případě nepředvídatelných okolností. Závodníci
soutěží dle Soutěžní směrnice ČTA a propozic a pokynů vypsaných pořadatelem závodu.
Startovné zahrnuje občerstvení v cíli závodu, zdravotní a pořadatelskou službu, zapůjčení
startovního čísla na kolo, které se po cíli vrací pořadateli.

Registrace,prezentace:
Přihlášky:
Do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno závodníka, klub ( město ), kategorie, ročník,
variabilní symbol datum narození ( RRRRMMDD ). Osoby mladší 18 let předloží
u prezentace písemný souhlas rodičů s účastí v závodě.

Kategorie:
Předškolní
Děti
Mladší žáci
Starší žáci
Dorost
Dospělí
Dospělí
Dospělí
Dospělí
Dospělí

do 4 let,
5 - 7 let,
8 - 10 let,
11 -14 let,
15 -17 let,
18 -29 let,
30 -39 let,
40 -49 let,
50 -59 let,
60 a starší

STARTOVNé:
roč. 2013 a mladší
roč. 2010 – 2012
roč. 2007 – 2009
roč. 2002 – 2006
roč. 1999 – 2001
roč. 1987 – 1998
roč. 1977 – 1986
roč. 1967 – 1976
roč. 1957 – 1966
roč. 1956 a starší

50,- Kč
50,- Kč
100,- Kč
100,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
200,- Kč

Hlavní trať:
( výsledky v kategorii muži a ženy )
Dospělí
500 m Plavání
28 km MTB,
Dorost
250 m Plavání
14 km MTB,
Starší žáci 100 m Plavání
4 km MTB
Mladší žáci
50 m Plavání
1,2 km MTB
Děti
800 m Běh
400 m MTB
předškolní
400 m MTB

Dotazy a informace na :
tel. +420 734848556
pan Tomáš Masopust email: t.masopust@email.cz
tel. +420 724170387
pan Jan Masopust email: b.krasno@seznam.cz

4 km Běh
4 km Běh
1,5 km Běh
800 m Běh
400 m Běh
400 m Běh

start: 10:00 hod.
start: 10:00 hod.
start: 13:00 hod.
start: 13:30 hod.
start: 10:30 hod.
start: 10:00 hod.

