Propozice

ČEZ

MTB

MARATON

Přírodním parkem Třebíčsko
Pod záštitou senátora Vítězslava Jonáše
Pořadatel:

Sportovní klub SHS Třebíč

Termín:

27. dubna 2008

Místo:

Třebíč

Informace:

Sportovní klub SHS Třebíč
e-mail: sportklub@shs-trebic.cz
web: www.shs-trebic.cz // www.cezmtbmaraton.cz

Klasifikace:

veřejný závod jednotlivců

Centrum:

Sportovní areál TJ Spartak Třebíč – fotbalová tribuna
ul.manž. Curieových
možnost občerstvení v bufetu v tribuně stadionu

Trať:

I) 60 km – středně těžká
II)38 km – středně těžká
Mapa SHOCART – Třebíčsko č. 49, trasa č.3

Terén:

zpevněné polní a lesní cesty 70%, asfalt 30%

Prezentace:

v centru závodu 27. dubna 2008 od 07:30 do 10:00 hodin

Kategorie:

A 60 km - muži (1990 – 1969)
B 60 km - muži (1968 a starší)
C 60 km - ženy (1990 a starší)
D 60 km - juniorská kategorie (1991 a mladší)- podle počtu
přihlášených
E 38 km – otevřená kategorie bez rozdílu věku a pohlaví

Start:

27.4. 2008 v 10:30 hodin před bránou atletického stadionu
TJ Spartak Třebíč

Cíl:

před bránou atletického stadionu TJ Spartak Třebíč

Časový limit:

5 hodin

Přihlášky:

do 18. dubna 2008
online: přes web www.cezmtbmaraton.cz
e-mailem: na adresu sportklub@shs-trebic.cz
poštou: SK SHS Třebíč, Hotel ATOM, Velkomeziříčská 45,
674 01 Třebíč
osobně: recepce Hotelu ATOM, Velkomeziříčská 45, 674 01
Třebíč
kancelář SK SHS Třebíč,Hotel ATOM Velkomeziříčská 45

startovné:

250,- Kč do 18. 4. 2008
350,- Kč v den závodu
startovné zahrnuje občerstvení na trati, jídlo po závodě,
tričko s logem závodu a pamětní list

Startovné zaplaťte do 18. 4. 2008 na účet WSPK Třebíč:
č.ú.: 6500004857/7940
a) převodem z vašeho účtu
b) složením hotovosti v nejbližší pobočce WSPK ve vašem
okolí na účet č. 6500004857/7940
c) v krajním případě poštovní poukázkou typu A
d) v hotovosti v kanceláři SK SHS Třebíč, Hotel ATOM,
Velkomeziříčská 45, 674 01 Třebíč
Ve všech případech uvádějte jako variabilní symbol svoje
rodné číslo.Je možné platit najednou jedním dokladem za více
osob. Platíte-li najednou jedním dokladem za více osob,
pošlete
všechny
přihlášky
v
jedné
obálce.
Potvrzení
o zaplacení okopírujte a přiložte k přihlášce.
Vše zašlete na adresu: SK SHS Třebíč, Hotel Atom,
Velkomeziříčská 45, 674 01 Třebíč
Přihlášku je možné zrušit nejpozději do 25. dubna 2008
e-mailen na adresu sportklub@shs-trebic.cz. Pořadatel účtuje
storno poplatek 100,-Kč – za pozdější zrušení přihlášky se
startovné nevrací.
Originál dokladu o zaplacení vezměte s sebou k prezentaci
pro případné reklamace.
Ceny:

Poháry a ceny pro první tři v každé kategorii + prémie:
A – 4.000,- , 3.000,- , 2.000,- , 1.000,B – 1.000,C – 1.000,D – 1.000,E – medaile a upomínkové ceny
Vyhlášení výsledků 16:00 hodin.
Předání cen je podmíněno osobní účastí na vyhlašovacím
ceremoniálu.

Tombola:

V 15:30 hodin losování všech startovních čísel

Podmínky:

Ochranná přilba je povinná po celou dobu závodu. Závod se
jede za plného silničního provozu. Každý se účastní na
vlastní nebezpečí, což stvrzuje svým podpisem na přihlášce k
závodu. Doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální
pojištění.

Zdravotní zajištění: SK SHS Třebíč
Ubytování:

pořadatel nezajišťuje – doporučujeme:
Hotel ATOM – tel.: 568 820 791,
e-mail: HotelAtom_Trebic@seznam.cz

Různé:

a) pořadatel se zavazuje chránit osobní údaje ve smyslu
platné legislativy
b) pořadatel si vyhrazuje právo udělat změny ve vedení tratě
a v časovém programu v případě nepředvídatelných událostí

V Třebíči 5. března 2008

Otakar Kratochvíl v.r.
organizační pracovník
SK SHS Třebíč

Jan Bobek v.r.
hlavní rozhodčí

Petr Houser v.r.
ředitel závodu

