Propozice - MTB Břízky XCM 2018
Závod na horských kolech pro každého.
Poslední a rozhodující 3. závod seriálu „Jablonecký MULTIMAN”
1. závod 15.4.2018 - Běh „Do Pohody”

2. závod 24.6.2018 - Plavání přes přehradu

Pořadatel:

TRI-CLUB Jablonec

KDY:

v pátek 28.09.2018 (státní svátek), start hlavního závodu ve 14:00 hodin

KDE:

Jablonec nad Nisou, Sportovní lyžařský běžecký areál Břízky

TRATĚ:
MTB Břízky XCM
Závodí se na okruhu o délce 6 km, který je veden z velké části po pevných lesních cestách původního
závodního lyžařského okruhu. Technicky není okruh náročný a zvládne ho každý, kdo alespoň trochu
jezdí na kole. Profil tratě je velice pestrý, kde se střídají krátké sjezdy a výjezdy, ale jsou zde i dva
asfaltové úseky, kde se dá v klidu občerstvit a případně trochu odpočinout.
TROJKA a ŠESTKA
Okruh měřící 3 km zavede závodníky do lesa a celý je veden po pevných lesních cestách. Jedná se o
zkrácenou variantu okruhu hlavního závodu. Tato trať je určena žactvu a dorosteneckým kategoriím.
MINI a PŘEDŠKOLÁCI
Tratě jsou v areálu stadionu a jsou voleny s ohledem na použití různých odrážecích přepravních strojů.
PROGRAM:
čas

událost

10:00 - 12:00

ročník

vzdálenost

Prezentace (MINI a PŘEDŠKOLÁCI do 10:30!!!)

11:00

Start MINI (odstrkovala a odrážedla)

2013 a mladší

150 m

11:30

Start PŘEDŠKOLÁCI (kola)

2009 - 2012

600 m

Předání účastnických cen pro 2009 a mladší ihned po dokončení závodu.
14:00

Start hlavní závod MTB Břízky XCM

2000 a starší

M30 / Ž24 km

14:05

Start TROJKA

2004 - 2008

2,9 km

14:05

Start ŠESTKA

2001 - 2005

5,8 km

16:30

Vyhlášení JABLONECKÝ MULTIMAN 2018

16:35

Vyhlášení MTB Břízky XCM 2018

18:00

Začátek AFTERPÁRTY

22:00

Předpokládaný konec živé hudební produkce

KATEGORIE hlavního závodu:
M1

18 - 34

1984 - 2000

Z1

18 - 34

1984 - 2000

M2

35 - 49

1967 - 1983

Z2

35 / 49

1967 - 1983

M3

50 - 59

1959 - 1968

Z3

50 a starší

1968 a starší

M4

60 a starší

1958 a starší

První tři ve všech kategoriích obdrží věcné ceny.

PŘIHLÁŠKY:
Registrace pouze online do 23.9.2018, 23:59. Odkaz naleznete na www.triclubjablonec.cz
Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit registraci dříve v případě, že dojde k dosažení maximálního
povoleného počtu závodníků.
STARTOVNÉ:
Platbu proveďte během následujících 7 dnů po obdržení potvrzujícího emailu s informacemi o platbě.
Pokud nebude platba na účtu pořadatele do 14 dnů od odeslání potvrzovacího emailu, může být vaše
registrace zrušena.
MINI a PŘEDŠKOLÁCI

dobrovolné

TROJKA a ŠESTKA

100,- Kč

MTB Břízky XCM
do 31.7.2017

250,- Kč

od 1.8. do 23.9.2018

300,- Kč

od 24.9.2018 a na místě

350,- Kč

Odhlášky s vrácením startovného jsou možné do 31.8.2018 za manipulační poplatek 50,- Kč. V případě
neúčasti na závodech se startovné nevrací, je však možné převést startovní číslo na jiného závodníka
nejpozději 5 dnů před závodem. V ceně startovného je zdravotní a pořadatelská služba, startovní číslo,
občerstvení v cíli, zázemí v areálu stadionu, časomíra a zpracování výsledků, věcné ceny pro vítěze,
zábava na afterpárty a radost z pohybu.
PODMÍNKY ÚČASTI:
Účastníci mladší 18-ti let se mohou závodu zúčastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost. Použití cyklistické helmy je povinné pro
všechny účastníky závodu. Doporučujeme použití dalších ochranných prostředků, jako jsou rukavice a
ochranné brýle. Aby byl závodník klasifikován, je povinen projet celou trať a všechny kontrolní body a
musí mít po celou dobu závodu řádně připevněné startovní číslo na řidítkách, aby byla možná
identifikace závodníka při pohledu zepředu.
Povolena je účast pouze na horském či trekingovém kole s dvěma funkčními a na sobě nezávislými
brzdami. Netýká se kategorie MINI a PŘEDŠKOLÁCI, kde stačí odrážedlo či kolo v dobrém technickém
stavu a u kola alespoň s jednou funkční brzdou.
Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv škodu na zdraví či majetku, nebo jinou úhonu vzniklou účastí v
závodě, nebo jeho sledováním. Doporučujeme mít sjednané vlastní pojištění pro případ úrazu nebo
způsobení škody dalším osobám.
Pořadatel může pořizovat během příprav závodu, závodu a na akcích přímo spojených se závodem
fotografie a videozáznamy pro účely dokumentace akce a pro propagační a marketingové účely. Účastník
závodu souhlasí s použitím takto pořízených záznamů. Veškeré osobní údaje o účastníkovi závodu slouží
pouze pro účely pořádané akce a pro komunikaci s účastníky. Žádné údaje nebudou poskytnuty třetím
stranám a jsou určeny pouze pro potřeby pořadatele.
Odesláním online registrace, nebo vyplněním registrace na místě, účastník stvrzuje, že se seznámil s
propozicemi, souhlasí s podmínkami účasti, zavazuje se řídit propozicemi, bude respektovat pravidla
závodu a bude se řídit pokyny pořadatele.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny dle aktuální situace.

ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ:
Horská služba Jizerské hory
KONTAKTY:
TRI-CLUB Jablonec nad Nisou
Mgr. David Janata, +420 731 607 961, janatada@seznam.cz
Ředitel závodu
Jan Kostelník, +420 602 402 324, kotlass@gmail.com
Stavitel tratí
Jan Kostelník, +420 602 402 324, kotlass@gmail.com
PARTNEŘI:
Pivovar Rohozec – výrobce piva z Českého Ráje
Move Your Limits – sportovní poradenství a tréninky
SUNDISK Family – zajistí sportovní a kulturní vyžití pro všechny
Eleven – výrobce sportovního oblečení
Naše Jablonecko – mediální partner
Závod se koná za podpory a záštity města Jablonce nad Nisou.

