Obec Stožec

STOŽECKÁ BRUSLE 2008
Propozice
Datum konání:

Sobota 20. 9. 2008

Místo konání:

Stožec trasa Nová Pec Stožec

Pořadatel:

Ski klub Šumava, 1. máje 182, VIMPERK 385 01
Tel./fax: 388 413 917
e-mail: info@skisumava.cz
www.skisumava.cz,

Závodní tratě:

Trať je vedena po uzavřené cyklostezce Nová Pec – Ovesná – Pěkná –
Černý Kříž – Stožec. Upozornění – na trati je 9 železničních přejezdů.

Kategorie účasti:
Muži A
Muži hobby
Ženy A
Ženy hobby
Junioři
Dorostenci
Juniorky
Dorostenky
Kočárky A
Kočárky B

Hlavní závod:

M1 roč. 1990 a starší
18 a více let 16 km
M2 roč. 1993 a starší
15 a více let 8 km
Z1 roč. 1990 a starší
18 a více let 16 km
Z2 roč. 1993 a starší
15 a více let 8 km
M3 roč. 1991 a mladší
17 let a méně 16 km
M4 roč. 1994 a mladší
14 let a méně 8 km
Z3 roč. 1991 a mladší
17 let a méně 16 km
Z4 roč. 1994 a mladší
14 let a méně 8 km
K1 Bez rozdílu věku a pohlaví
16 km
K2 Bez rozdílu věku a pohlaví
8 km

Nordic blading – závod s holemi na inline bruslích, nebo na kolečkových lyžích – skate
Muži MNB bez věkového omezení 16 km
Ženy ZNB bez věkového omezení 16 km
Závody dětí ve Stožci ( děvčata i chlapci dohromady )
Děti do 9 let
Děti 10 – 11 let

DA
DB

roč. 1999 a mladší
roč. 1997 – 1998

0,5km v obci Stožec
1 km v obci Stožec

Vložená nesoutěžní jízda
Na obou délkách tratí bude možno absolvovat nesoutěžní jízdu bez měření času a vyhlašování pořadí.

Časový rozpis – starty
12:00
11:40
11:45
12:15

Nová Pec
Pěkná
Pěkná
Nová Pec

INLINE
INLINE
Kočárky + nesoutěžní jízda
Nordic blading + kočárky+nes.jízda

16 km
8 km
8 km
16 km,

Obec Stožec
Přihláška

Pro usnadnění organizace žádáme zájemce o účast v závodě o přihlášení se předem.
Přihlásit se je možno elektronicky na www.skisumava.cz (doporučujeme), nebo na místě
v den závodu.
Termín ukončení online registrace 19.9. - poté možno přihlásit přímo na místě při prezenci 20.9. ve
Stožci.
Prezentace

9:00 - 10:30 prezentace účastníků v prostoru cíle v obci Stožec – konferenční místnost
Obecního úřadu Stožec
Startovné

Pro tratě 16 a 8 km 150,- Kč; děti zdarma. Splatné při prezentaci.
Program
9:00 - 10:30
10:39
11:10
od 11:40
14:30

prezentace účastníků v prostoru cíle v obci Stožec – parkoviště v centru obce
odjezd účastníků na start – zvláštním vlakem z nádraží ČD Stožec
příjezd závodníků na start do Nové Pece
starty závodů
vyhlášení výsledků

Upozorňujeme, že uvedené časy jsou pouze orientační a mohou se změnit.

Startovní čísla
Každý závodník obdrží při prezentaci startovní číslo. Startovní číslo si musí umístit na pravé stehno.
Bruslaři bez startovního čísla nebudou připuštěni ke startu. Závodník bez čísla nebude klasifikován.
Startovní skupiny
V případě velkého počtu startujících budou účastníci závodu rozdělení do několika startovních skupin.
Nejlepší čeští a mezinárodní bruslaři budou umístěni do první startovní vlny.
Ceny pro vítěze
První tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom a věcné ceny.
Po vyhlašování bude provedeno losování startovních čísel o věcné ceny.
V kategorii dětí do 10 let nebude vyhlašováno pořadí – odměněn bude každý účastník.
Občerstvení
Na trati závodu bude občerstvovací stanice – Pěkná (8km), vybavena produkty
V cíli závodu bude možnost občerstvení.

.

Obec Stožec
Služby zajištěné pořadatelem
Závodníkům bude v cíli k dispozici wc a občerstvení.
Pořadatel zajišťuje dopravu závodníků na start, úschovu a převoz osobních věcí ze startu do cíle.
Pravidla
Brusle jsou povoleny všechny typy bruslí, včetně bruslí se dvěma kolečky na dvou nápravách
("quads"). Velikost koleček a výška brusle není omezena.
Závodníci jsou povinni mít během závodu na hlavě přilbu (stačí i cyklistická). Dále doporučujeme
použít chrániče zápěstí, loktů a kolen.
Organizátoři nepřebírají zodpovědnost za zranění a případné ztráty a poškození výstroje.
Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat,
jsou vázána na přihlášku a jsou nepřenosná na jinou osobu. Startovní čísla budou vydávána před
startem spolu s prezentací závodníků. Po skončení závodu se stávají majetkem startujících. V průběhu
závodu musí být upevněna dle pravidel
Vedení závodu si vyhrazuje právo v případě nutnosti diskvalifikovat účastníka závodu za následující
přestupky:
- jízda bez přilby
- jízda bez startovního čísla
- nedodržení určené trati
- nesportovní chování
Protesty
Účastníci závodu, kteří se cítí být při závodě poškozeni, mohou podat protest nejpozději do 15 minut
od skončení závodu. Protest lze podat pouze písemně a jen při složení částky 500,- Kč u hlavního
rozhodčího. Při zamítnutí protestu propadne poplatek pořadateli.

