OKOLO 80 DUBŮ - PROPOZICE

OKOLO 80 DUBŮ 2019
3. ročník veřejného silničního závodu
https://www.teamksmhradek.cz/zavody/okolo-80-dubu/
DATUM A MÍSTO:
Sobota 1. června 2019, Grabštejn, Hrádek nad Nisou
POŘADATELÉ:
Lužický sportovní spolek
PREZEN(TA)CE:
V kanceláři závodu v místě startu
KATEGORIE:
Závod

Kategorie

Ročník

Disciplína

Trať

2015 a mladší

0,5 km okruh

1 okruh

Předškoláci

2013-2014

1 km okruh

1 okruh

3,9 km okruh

2 okruhy

Mrňata (odrážedla)
Mrňata (kola)
Dětský závod

Hlavní závod

Žáci/žákyně

2010-2012

Ml. žáci/žákyně

2007-2009

1 okruh

St. Žáci/žákyně

2005-2006

4 okruhy

Junioři

2001-2004

4 okruhy

M20

1990-2000

6 okruhů

M30

1980-1989

6 okruhů

M40

1970-1979

6 okruhů

M50

1960-1969

M60

1959 a starší

13,5 km okruh

6 okruhů
4 okruhy

Z20

1980-2004

4 okruhy

Z40

1979 a starší

4 okruhy

Hobby závod

Muži bez rozdílu kategorií

4 okruhy

Historická kola *

Bez rozdílu kategorií

4 okruhy

(*) Historická kola – silniční kola s datem výroby 1989 a starším, s řazením na rámu, klipsnami.
Bodovací soutěž: Boduje se průjezd cílovým prostorem v každém kole, první získává 3 body, druhý
získává 2 body, třetí získává 1 bod. Průjezd posledním kolem je bodován dvojnásobným počtem bodů.
Vyhrává závodník s největším bodovým součtem. Klasifikován je pouze ten závodník, který závod
dokončí. Ohodnocena budou první tři místa pořadí.
NOVINKA

Sprinterská prémie: Na přejezdu mostu přes silnici 1/35 mezi Václavicemi a Pekařkou v prvním kole.
TRATĚ:
Trasa pro mrňata/předškoláky: Start i cíl Grabštejn, okruh na rovině mezi hradem a bytovkami, délka
0,5 km (1 okruh) / 1 km (2 okruhy)
Dětský okruh: Start i cíl Grabštejn, délka 3,9 km
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Hlavní okruh: Start i cíl Grabštejn, okruh měří 13,5 km, převýšení 207m! Kvalita silnic je výborná
(všechny tři díry na trati budou označeny)! Nebezpečné místo je sjezd z Pekařky do Bílého Kostela a
pravotočivá zatáčka na můstek před nájezdem na Mur de Grabštejn!
CENY:
Dětský závod – věcné pro prvních pět v každé kategorii (symbolickou cenu získají všechny zúčastněné
děti)
Hlavní závod – věcné ceny pro první tři v každé kategorii, finanční a věcné ceny pro vítěze bodovací
soutěže, dresy pro nejrychlejšího muže na nejdelší trati, nejrychlejší ženu a vítěze bodovací soutěže
NOVINKA

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
11:00 – 12:45

Prezence Hlavní závod

13:00

Rozprava pro Hlavní závod

13:20

Start Hlavního závodu

11:00 – 15:00

Prezence Dětské závody

15:15

Rozprava pro Dětské závody
Start Dětských závodů (po projetí posledního závodníka hlavního
závodu do posledního okruhu)
Vyhlášení výsledků

cca 16:00
17:00

Start dětí na okruhu 3,9 km bude hromadný. Děti budou rozřazeny do vln dle kategorií, od nejstarších
po nejmladší.
Ostatní dětské kategorie odstartují po dokončení všech závodníků z trati 3,9 km. Startovat se bude
postupně od nejstarších po nejmladší.
NOVINKA

Řazení na startu hlavního závodu bude rozděleno do dvou koridorů. V prvním koridoru bude nejlepších
20 závodníků z celkového pořadí závodu na 80 km a nejlepších 10 závodníků z celkového pořadí
závodu na 50 km z roku 2018. Pořadatel si vyhrazuje právo umístit do prvního koridoru závodníky, kteří
nejsou ve výsledkové listině závodu z roku 2018. Všichni závodníci v prvním koridoru budou označeni.

NOVINKA

STARTOVNÉ A PŘIHLÁŠKY:
Přihlašování online je možné do 26. května (do 23:59). Po tomto termínu bude možné se přihlásit ještě
na místě v den závodu.
Kategorie
Dětský závod
Hlavní a hobby závod

Přihláška

Platba

Startovné
zdarma

Předem do 26. 5.
Na místě

Na místě

30,-Kč

Předem do 26. 5.

Předem do 28. 5.

300,-Kč

Na místě

Na místě

350,-Kč

Registrace k závodu je ukončena ON-LINE platbou. Startovné, prosím, uhraďte neprodleně po odeslání
přihlášky, v případě, že nebude registrace spojena do 2 dnů s platbou, vyhrazujeme si právo takovou
registraci zrušit.
Cílem není zvyšovat startovné, cílem je co nejvíce urychlit a všem zpříjemnit proces prezentace!!!
Prosíme, přihlaste se předem!!!
OBČERSTVENÍ:
V ceně startovného je pivo/limo pro všechny závodníky a jídlo pro předem přihlášené do 26. 5. 2019 a
zaplacené do 28. 5. 2019. Na trati hlavního závodu bude jedna občerstvovací stanice umístěná po
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průjezdu cílovou bránou.
ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ:
ČČK Šluknov
PARKOVÁNÍ:
Parkovat se bude v areálu bývalého statku – bude koordinováno na místě!
UBYTOVÁNÍ:
Autocamp Kristýna
La Campagna
Penzion Zuska
Penzion Janata

www.autocampkristyna.cz
www.lacampagna.cz
www.penzionzuska.cz
www.pensionjanata.cz

tel.: +420 485 140 091
tel.: +420 736 482 422
tel.: +420 603 806 632
tel.: +420 482 723 775

PODMÍNKY:
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. Závod se jede na částečně uzavřené trati, závodník je
povinen dodržovat pravidla silničního provozu a pokyny pořadatele. Ochranná přilba je povinná!!!
Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.
Závodník má po dobu závodu zapůjčen aktivní čip, který zajišťuje měření času v cíli. Závodník je
povinen čip po skončení závodu neprodleně vrátit pořadateli. V případě ztráty nebo nevrácení čipu
bude po něm vymáhána částka 500Kč!!!
Do výsledkové listiny budou zahrnuti jen závodníci, kteří čip vrátí (popř. zaplatí pokutu za ztrátu čipu)!
SPONZOŘI A PARTNEŘI ZÁVODU:
Jiří Sváda
Pivovar Rohozec
ALISY
KSM Castings CZ
Nutri Clinic
KM Trading
LTL Kovo

www.nastroje-svada.cz
www.pivorohozec.cz
www.alisy.cz
www.ksmacastings.cz
www.nutri-clinic.cz
www.kmtrading.cz
www.ltlkovo.cz

Generální partner závodu
Věcné ceny, nápoje pro účastníky
Dodavatel dresů pro vítěze
Sponzor cateringu, věcné ceny
Pitný režim, věcné ceny
Trofeje pro první tři v každé kategorii
Sponzor sprinterské prémie

ZÁVOD JE ZAŘAZEN DO SERIÁLŮ:
Českolipský silniční pohár www.cspohar.cz
http://tourdezelenak.cz/rubriky/ziletkar-severu
Žiletkář Severu
KONTAKTY:
E-mail:
Web:

team@teamksmhradek.cz
http://okolo80dubu.cz
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