PROPOZICE 44. ROČNÍKU ZÁVODU „BĚH DO VRCHU“
Pořadatel: Sportovní klub SKIALPIN PUSTEVNY
Datum závodu:
Místo závodu - start:
- cíl:
Kategorie:

sobota, 7. 12. 2013
Trojanovice-Ráztoka (dolní stanice lanové dráhy)
Pustevny

ženy, juniorky: 6 400m, muži, junioři: 6 400 m, mládež: 1 200 m

Přihlášky: na vyplněném formuláři: vzor uveden na www.skialpin.cz
poštou s dokladem o úhradě startovného zaslané doporučeně na adresu:
SK SKIALPIN Pustevny, 744 01 Trojanovice 477
nebo na adresu: E-mail: pustevny@skialpin.cz s identifikací platby startovného
uzávěrka přihlášek: 29. 11. 2013
přihláška kategorií: ženy,juniorky,muži,junioři- platná pouze se zaplaceným startovným
startovné se v případě neúčasti nevrací
Startovné:

MLÁDEŽ: úhrada startovného při prezentaci

Kč 50,-- přihlášení předem
Kč 100,-- přihlášení na startu

OSTATNÍ: úhrada startovného s přihláškou
úhrada startovného při prezentaci

Kč 200,-- přihlášení předem
Kč 300,-- přihlášení na startu

Podmínky účasti: prezentace ve stanoveném termínu, úhrada startovného

Prezentace:

sobota 7. 12. 2013, dolní stanice lanové dráhy
závodníci trati 1200 m:
8.15 hod. až 8.45 hod.
závodníci trati 6400 m:
9.30 hod. až 10.45 hod.
PREZENTACE PŘEDEM PŘIHLÁŠENÝCH BUDE PROBÍHAT
U OKÉNKA POKLADNY (vlevo od vchodu do budovy dolní stanice)

Dodatek:

po ukončení závodu následuje vyhlášení prvních 3 závodníků v kategoriích:
muži 18-39 let
ženy 18-39 let
muži 40-49 let
ženy 40 a více let
muži 50-59 let
juniorky 16-17 let, junioři 14-17 let
muži 60 a více let
ženy-členky HO
muži-členové HO
mládež-kategorie dle věku
věcnou cenu a diplom obdrží také: nejmladší závodník trati 6 400 m, nejstarší závodník,
závodník uzavírající výsledkovou listinu

Zahájení závodu: závodníci trati 1200 m:
závodníci trati 6 400 m:
Protesty:
Ceny:
Rozdílení cen:
Poznámka:

v 9.15 hod. odjezd lanovou dráhou na hromadný start
ve 12.00 hod. – hromadný start (dolní stanice lanové dráhy)

při složení Kč 50,-první tři závodníci v každé kategorii získají diplom a věcnou cenu
do hodiny po závodě v cíli v bufetu „Na terase“ na horní stanici lanové dráhy
všichni závodníci a činovníci i diváci se účastní na vlastní nebezpečí
zdravotní službu zajišťuje HS Beskydy, okrsek Pustevny
závod je časově limitován
časový limit pro zařazení závodníka na výsledkovou listinu činí 70 minut
každý závodník obdrží v cíli dárek (proti poukazu za odevzdání start. čísla) + občerstvení
členové ČHS uvedou v přihlášce poznámku „HO“ (člen horolezeckého oddílu)
v případě odeslání přihlášky E-mailem přineste k prezentaci kopii přihlášky

