Kraslický šíp
PROPOZICE ZÁVODU

Datum konání závodu: neděle 12. května 2019
Místo konání závodu: Kraslice (Karlovarský kraj, okres Sokolov)
Typ závodu: silniční závod s hromadným startem v kopcovitém profilu
Pořadatel závodu: Sport&Races, z.s.
Délka závodu: trasa 80 km, převýšení 1700 m

Kategorie:








MA – muži 15-29 let (ročníky 2004-1990)
M30 – muži 30-39 let (ročníky 1989-1980)
M40 – muži 40-49 let (ročníky 1979-1970)
M50 – muži 50-59 let (ročníky 1969-1960)
M60 – muži 60 let a starší (ročníky 1959 a starší)
ZA – ženy 15-39 let (ročníky 2004-1980)
ZB – ženy 40 let a starší (ročníky 1979 a starší)

Přihlášky: předem na www.sportraces.cz, od 1.2.2019 – nejpozději (i s uskutečněním platby) do 8. května 2019
(na místě za zvýšené startovné)
Startovné:




do 31. března 2019 – 350 Kč
do 8. května 2019 – 400 Kč
na místě při prezentaci – 450 Kč

Počet startujících: limit pro počet startujících je stanoven na 400 účastníků
Místo prezentace: označené prostory v centru města Kraslice
Čas prezentace: neděle 12. května 7:00-9:30
Start závodu: neděle 12. května, 10:00, v centru města Kraslice za zaváděcím vozidlem, ostrý start po výjezdu
mimo město. Pořadatel si vyhrazuje právo vymezit ve startovním koridoru 50 VIP míst
Cíl závodu: úsek GLASSBERG - Parkoviště U Kapličky, v prudkém stoupání z centra města Kraslice do části
Sklená. Časový limit pro dokončení závodu je 14:00
Pořadí v cíli: určuje měření čipovou technologií
Vyhlášení výsledků: v centru města Kraslice v 14:30 pro všechny kategorie

Ceny: Pro celkové vítěze kategorii muži a ženy finanční prémie 3000 Kč, 2000 Kč a 1000 Kč. Ostatní ceny věcné.
Soutěž týmů:




Každý tým tvoří minimálně tři a maximálně šest závodníků, kteří startují za stejný tým i v kategorii
jednotlivců.
Výsledným časem týmu se rozumí součet časů jeho tří nejrychlejších členů.
Vyhlášeny a věcnými cenami odměněny budou nejrychlejší tři týmy

Doprovodná vozidla: Řidič doprovodného vozidla musí osobně u prezentace nahlásit svou totožnost (OP) a SPZ
vozidla. Řidič zaplatí zálohu 500 Kč, proti které obdrží označení vozidla (2 kusy), které je povinen vylepit
viditelně na přední a zadní sklo automobilu. Po skončení závodu bude záloha vrácena. Řidič musí při závodě
dodržovat pravidla silničního provozu a bez výhrad uposlechnout výzev pořadatelské služby. Neoznačená
doprovodná vozidla jsou zakázána při jejich využití závodníkem hrozí jeho diskvalifikace!
Trasa závodu: Trasa vede po silnicích II. a III. třídy a po místních komunikacích. Závod se koná za plného
silničního provozu se zajištěnou pořadatelskou službou na důležitých místech a křižovatkách.
Pravidla pro účastníky závodu:














Přihlášením do závodu se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na
pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické
přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a
dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na
vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na
majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.
Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na
pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění
zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004
Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a
pokyny pořadatelů
Pořadatel zajišťuje po celou dobu konání závodu záchrannou zdravotní pomoc vč. zdravotníka v cíli,
doprovodná vozidla na trati a sběrné vozidlo
Účastníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění
Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)
Zákaz časovkářských řidítek a nástavců
Zákaz použití batohů a camelbagů
Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního vyhlášení a předání cen
V případě, že se nemůžete slavnostního vyhlášení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli
závodu před zahájením slavnostního vyhlášení
Ceny, které si nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení nepřevezmou, propadají pořadateli závodu

Přihlášením do závodu souhlasíte s obsahem propozic, který jste povinni dodržovat. Zároveň dáváte
pořadateli souhlas, v rámci příprav a konání závodu, s pořízením a jakýmkoliv následným marketingovým
použitím videonahrávek, fotografií, obrazového i hlasového záznamu a také se zpracováním osobních údajů.

Mgr. Jan Dvořák, ředitel závodu

