Silvini Skiroll classics Velké Karlovice
11.-12.07.2015
PROPOZICE, 1. ročník
Veřejný závod na kolečkových lyžích – výjezd na Kohůtku, klasicky

POŘADATEL
SKB – Velké Karlovice

PROGRAM ZÁVODU
Prezentace: na oba
závody

11.07.2015 Od 13 hod. – do 14 hod. – restaurace PEPICENTRUM Velké
Karlovice

Start závodů :

Sobota - 15:30 hod. – Nový Hrozenkov – (Vranča)
Neděle – 10:30 hod – Halenkov ( obecní ůřad)

Cena startovného
zahrnuje:

Startovné dvou závodů,pozdní oběd: (zvěřinový guláš),pivo,kofola,birell,
večeře: ( těstoviny- kuřecí maso),návštěva vyhřívaného koupaliště a možnost
sauny ve Velkých Karlovicích 50m od PEPICENTRA

Cena jednotlivého závodu:

Nezahrnuje jídlo a pití v sobotu po prvním závodě

Vyhlášení výsledků:

Sobota - Restaurace PEPICENTRUM Velké Karlovice po pozdním obědě
Neděle - ihned po závodě v prostoru cíle

- cíl Kohůtka
- cíl Kohůtka

PŘIHLAŠKY A STARTOVNÉ
Přihlášky je možné podávat přes internet na romanstvrtecky@seznam.cz do středy 08.07.2015 nebo osobně v den závodu.
Startovné dvojzávod: pro přihlášené přes internet do 08.07.2015 - 700 Kč, v den závodu 900 Kč. Platba na místě hotově.
Startovné jednotlivého závodu: je 400 Kč

KATEGORIE
Muži: 18 a starší,
Ženy: 18 a starší

CENY
Vítězové obou kategorií obdrží věcné ceny. Rychlostní prémie pro nejrychlejšího muže a ženu v kopci Kohutka ve výšce 780 mnm.
( řádně označeno CRAFT)

POPIS TRATĚ
Sobota : rychlostní závod,hromadný start,délka trati - 7 km, převýšení – 431m Vranča - Kohůtka
Neděle : vytrvalostní závod,hromadný start,délka trati 13 km, převýšení 462m Halenkov – Nový Hrozenkov – Vranča - Kohůtka

PRAVIDLA



Předepsaný styl je klasický, není přípustné bruslení



Vybavení = Ochranná přilba je povinná!



Startuje se na kolečkových klasických lyžích libovolného výrobce - podmínkou jsou černá gumová kolečka. Výrobce lyží
a typ koleček bude kontrolován a zaznamenán při prezentaci. Závodníkům v elitní skupině budou losem přiděleny
jednotné kolečkové lyže.



Závod se jede za plného silničního provozu. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. Závodník je povinen řídit se
pravidly silničního provozu a tohoto závodu, projet všemi kontrolami a dodržet trasu závodu.



Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR.



Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod.



Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.



Klasifikováni budou pouze běžci, kteří projedou celou trať, včetně všech kontrol.

ORGANIZAČNÍ TEAM
Ředitel závodu: Roman Štvrtecký
Hlavní rozhodčí: Zbyšek Škrabal
Tratě: Roman Štvrtecký
Časomíra: ing. Martin Drozd
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