Propozice závodu „Chomutov Tour 2013“ MTB Marathon
Termín konání: sobota 11. 5. 2013
Po adatel závodu: CCC - Cycling Club Chomutov o. s.
Ro ník: desátý
Místo konání: LESNÁ - Areál Horského hotelu LESNÁ
Kompletní propozice naleznete na stránkách závodu: http://cvtour.ccchomutov.cz

HLAVNÍ ZÁVOD: MTB MARATHON O POHÁR M STA CHOMUTOVA
Trasa: 50 km / 1000 v. m
Trasa závodu vede p evážn po zpevn ných lesních a horských cestách a je vytý ena v délce 25 km (jedou se dv kola).
Doporu ujeme použití horského kola. Na trati závodu bude jedna ob erstvovací stanice.
Kategorie:
M18 : 1998 – 1995
M20 : 1994 – 1984
M30 : 1983 – 1974

M40 : 1973 – 1964
M50 : 1963 – 1954
M60 : 1953 a starší

Z18 : 1998 – 1995
Z20 : 1994 a starší

Závodníky mladší než 18 let p ihlásíme jen po p edložení písemného souhlasu rodi nebo trenéra.
Ceny: Celkový vít z závodu na 50 km obdrží putovní pohár m sta Chomutova. Pro první t i v každé kategorii poháry.
Prezence: v prostoru sportovního areálu v sobotu 11.5.2013 od 9:00 do 12:00.
Start: v 13:00 hod. ve sportovním areálu p ed hotelem. azení na startu dle uvážení každého závodníka.
Cíl: ve sportovním areálu p ed hotelem. asový limit pro za azení do výsledkové listiny je 17:00 hod.
Vyhlášení výsledk v zázemí sportovního areálu od 17:00 hod.
ihlášky:
a.
b.

on-line prost ednictvím INTERNETU do tvrtka 9.5.2013 - sekce P ihlášky => Registrace
mailem - nejpozd ji do tvrtka 9.5.2013 na adresu : cvtour@ccchomutov.cz

a.
b.

200 K , zaplatíte-li do tvrtka 9.5.2013, doporu ujeme platit bezhotovostn (p evodem z ú tu)
300 K , zaplatíte-li po tvrtku 9.5.2013 nebo HOTOV p i prezentaci v sobotu 11.5.2013

po tomto termínu je možno se p ihlásit již jen p i prezentaci v sobotu 11.5.2013.
Startovné:

Každý p ihlášený ú astník obdrží poukázku na jídlo a pití, další ob erstvení bude možno zakoupit v areálu.
Startovné zapla te na ú et Fio banky Chomutov .ú. 2500195659/2010, variabilní symbol bude p id len registra ním
systémem, do poznámky p íkazu uve te -jméno a p íjmení- .

ZÁVODY D TÍ: MTB JUNIOR TOUR CHOMUTOVA A JIRKOVA
Trasa: Tra bude vedena ve sportovním areálu a na p ilehlé louce.
Kategorie:
M+Z6 : Kluci a holky 2007 a mladší
M+Z8 : Kluci a holky 2006 – 2005
M+Z10 : Kluci a holky 2004 – 2003

M+Z12 : Kluci a holky 2002 – 2001
M+Z14 : Kluci a holky 2000 – 1999

Závodníky mladší než 15 let prezentujeme jen v doprovodu rodi

nebo trenéra.

Prezence: v prostoru sportovního areálu v sobotu 11.5.2013, od 9:00 do 10:00.
Start: v 10:30 hod. sportovní areál Hotelu Lesná. Start d tských kategorií je vždy hromadný pro kluky a holky.
Starty jednotlivých kategorií dle rozpisu, který bude ur en po prezentaci dle po tu d tí v kategoriích.
Cíl: sportovní areál Hotelu Lesná. Vyhlášení výsledk po skon ení d tských závod s odstupem 30 min.
ihlášky:
a.
b.

on-line prost ednictvím INTERNETU do tvrtka 9.5.2013 - sekce P ihlášky => Registrace
mailem - nejpozd ji do tvrtka 9.5.2013 na adresu : cvtour@ccchomutov.cz

po tomto termínu je možno se p ihlásit již jen p i prezentaci v sobotu 11.5.2013.

Startovné: ZDARMA
Ceny: pro první t i v každé kategorii medaile, pam tní diplom, atd.

Další INFORMACE
Bezpe nost: závodníci startují na vlastní nebezpe í. Jsou povinni dodržovat pravidla závodu, pokyny po adatel a obecn
platné právní p edpisy. Povinná je bezpe nostní p ilba. Doporu ujeme léka skou prohlídku a úrazové pojišt ní pro den závodu.
Cesta k závodu: íjezd k prostoru prezentace a vyhrazeného parkovišt bude zna en ze všech p íjezdových sm
Chomutov -> Jirkov -> Bolebo -> Malý Háj -> Lesná

.

Parkovaní: v areálu Hotelu Lesná je parkování omezeno, m žete využít také parkovacích míst na záchytných parkovištích cca.
300 m od hotelu. Dbejte pokyn po adatel a p íjezdového zna ení.
Kontakt:
obecné info a platby

tel.: 606 707 853, e-mail: cvtour@ccchomutov.cz

šíme se na Vaši ú ast, tým CCC - Cycling Club Chomutov

