Drazí závodníci,
Zasílám propozice ke Časovce na Zlaté Návrší.
Místo konání: Horní mísečky
Termín konání: 12.8. 2017
Registrace na: karolina@cernikone.cz do 10.8.2017
Prezentace v den závodu 10:00 – 11:30 v Horních Mísečkách na parkovišti (V krajním případě se dá
registrovat a přihlásit v místě startu v Jilemnici)
Start: Jilemnice 12:00
Cíl: Zlaté návrší – Vrbatova Bouda
Časový limit: 4 hodiny
Startovné na místě 250Kč
Trasa: 20km
Převýšení: 1000m
Startovat se bude stylem časovka, tzn. každý závodník zvlášť v časovém rozestupu cca 1 minuty. Pořadí startu
bude určeno pořadatelem, a nesmí být svévolně měněno.
Soutěží se o titul VRCHAŘ 2016 a každý vítěz své kategorie dostane prémiový vrchařský dres.
Závod je součástí Českého poháru handiCUP 2017 a ČP handbike 2017. Každý závodník na handbike bude
bodován v obou soutěžích zároveň!!!!
Soutěžit se bude v následujících kategoriích:
C5, C4 a C3 Muži – sloučená kat.
C2 a C1 Muži – sloučená kat.
C ženy – sloučená kat.
Junior – sloučená kat.
Tandem
Tricykl
Handbike muži – MH1
Handbike muži – MH2
Handbike muži – MH3
Handbike muži – MH4
Handbike ženy – sloučená kat.
Kategorie MH1 a MH2 nebude mít, z důvodů extrémní náročnosti, z tohoto závodu započítané body do ČP.
Tato kategorie startuje od stanu registrace (Horní Mísečky) ve 12:45 a prezentaci má až do 12.0
Každý závodník má povolen doprovod!!
Doprovod nesmí jet před závodníkem (zakázaná jízda ve vzduchovém pytli)
Doprovod nesmí pomoci tlačením, ani jinak usnadňovat závod
Doprovod smí vézt občerstvení a v průběhu závodu je závodníkovi podávat
Doprovod smí vézt náhradní díly, i náhradní kolo a v případě defektu poskytnout servis, i výměnu kola
Z Horních Míseček na Zlaté návrší je vjezd automobilům zakázán, doprovod (rodina a přátelé) mohou využít
autobus, který v pravidelných intervalech projíždí.
V Horních Mísečkách bude občerstvovací stanice, v cíli Vás pak čeká občerstvení.
Vyhlášení výsledků bude na Zlatém Návrší v cca 15.00
Vozíky do cíle svezeme dodávkou z Jilemnice i z Horních Míseček!!

Mějte fajn víkend
k.
Karolína Dadejíková
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