Cyklozávody Jezero Milada 29. 5. 2010
Propozice

Kategorie

Děti do 5 let

Děti 6-10
let

Mladší
junioři/juniorky
11-14 let

VZP Týmy

VZP Týmy

1x nad 18

1x nad 18

+ 1x do 14

+ 1x 14 -

let***

18 let***

12,5km /

12,5km /

1x

1x

Starší

Muţi, Ţeny

Muţi, ţeny

Muţi, ţeny

Štafetový

18-30 let

31-50 let

50+

závod

12,5km / 2x

12,5km / 3x

12,5km / 3x

junioři/juniorky
15-18 let

0,25km / 1 x

2km /

kolem hřiště

1x

7:30-9:00

7:30-9:00

7:30-9:00

7:30-9:00

7:30-9:00

7:30-10:00

7:30-10:00

7:30-10:00

7:30-10:00

7:30-10:00

start

10:12

10:10

10:00

10:00

10:00

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

startovné

20 Kč

20 Kč

80 Kč

80 Kč

80 Kč

80 Kč

80 Kč

80 Kč

80 Kč

3x80





200 Kč

1x200 Kč

1x200 Kč

200 Kč

200 Kč

200 Kč

200 Kč

3x200Kč

































































































































































12,5km / 1x

12,5km /
3x

12,5km / 3x 1

km / okruhy

Propozice

prezentace

záloha na čip
trať,časomíra
startovní číslo
nápoj po dojezdu

Startovné
zahrnuje

párek po dojezdu
bufet na trati
upomínkové tričko*
drobná upomínka**
věcné ceny vítězům

*pro přihlášené do 17. 5. 2010, pro týmy pouze jedno tričko v rámci startovného ** v dětských kategoriích získají všechny děti drobné upomínkové dárky
*** pro pojištěnce VZP je startovné v této kategorii zdarma – nutnost prokázat se při registraci průkazkou pojištěnce

C E N Y:
PRIZE MONEY 5 000 KČ

Pravidla závodu:
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí, závod se jede za plného silničního provozu. Závodníci absolvují počet kol
předepsaných pro jednotlivé kategorie. Doporučuje se zdravotní prohlídka a individuální pojištění. Pořadatel neodpovídá za
škody a ztráty vzniklé během závodu. Pořadatel se zavazuje, že neposkytne data závodníků třetí osobě. Startující mladší 18
let pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Startovné splatné při prezentaci. Při prezentaci složí závodník 200 Kč
zálohu na čip, která mu bude vrácena po závodě oproti jeho odevzdání (záloha neodpovídá ceně čipu, v případě nevrácení
čipu po závodě bude pořadatelem vymáhána odpovídající náhrada). Povinné přilby – bez nasazené přilby nebude závodník
připuštěn ke startu. Zdravotnické ošetření na místě. Závod se koná za každého počasí. Pořadatel si vyhrazuje právo používat
jména a fotografie závodníků všech kategorií pořízených v rámci konání závodů pro propagační účely.

Zvláštní pravidla závodu:
PRIZE MONEY:
Prize Money budou rozděleny v kategorii Starší Junioři/Starší Juniorky. Závodník/závodnice obdrží při vyhlašování vítězů
šek na hotovost, která bude vyplacena po vyhlášení vítězů oproti podpisu. První místo 1 500 Kč, druhé místo 700 Kč třetí
místo 300 Kč.

- starší juniory/juniorky

VÍKENDOVÝ POBYT
v PENZIONU U HORÁČKŮ
PRO 3 OSOBY
– štafetový závod
POUKÁZKY NA NÁKUP
OBLEČENÍ EQUIMAX
POUKÁZKY NA NÁKUP
V HERVIS SPORT
CYKLISTICKÉ DOPLŇKY
OBLEČENÍ EQUIMAX

Štafetový závod:
Štafeta je složená ze 3 členů bez rozdílu věku a pohlaví. Každý člen štafety absolvuje jedno kolo. Předání štafety proběhne
na pořadatelem stanoveném místě předáním štafetového „kolíku“. Bez něj není možno absolvovat trať.

SLEVOVÉ POUKÁZKY
EQUIMAX
3X POUKÁZKA 400 KČ
HOSPŮDKA U LÍPY

Týmy:
Tým složený z dospělého a dítěte musí absolvovat závod společně a společně i projet cílovou čarou. Počítá se průjezd
cílem dospělého, který bude mít u sebe čip. Tým obdrží jedno tričko a 2x nápoj a párek po dojezdu. Pro pojištěnce VZP je
startovné v této kategorii zdarma – nutnost prokázat se při registraci průkazkou pojištěnce.

DOPLŇKY STRAVY PENCO
UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY
OBCÍ SVAZKU

Doprovodný program dne:
teambuildingové soutěže, dětský koutek, závod na veslařských trenažérech, basketbal, netradiční stánky, živá hudba,
občerstvení, minimažoretky, draci, projížďky na ponících a další

Organizátor:
Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem, sven.czastka@mag-ul.cz, tel.: 477010697

Termín uzávěrky:

17. 05. 2010 pro on-line přihlášení na www.jezeromilada.cz s tričkem, na místě bez trička

