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START

PREZENTACE
(i ONLINE), CÍL,
PARKOVIŠTĚ
PP

Závod pro celou rodinu
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ČTĚTE POZORNĚ propozice - více aktuálních informací na www.acktrinec.cz

Pořadatel:

ACK, z.s., č. p. 500, 739 94 Vendryně
www.acktrinec.cz

info@acktrinec.cz

Spolupořadatelé:

PZKO Vendryně, obec Vendryně, SDH Vendryně

Datum konání:

neděle 4. června 2017

Místo konání:

Vendryně po obecních silnicích

START Trať 7,2 km

Začátek závodu, kategorie, rekord tratě v kategorii:
Start v

kategorie

popis

ročník

Rekord v minutách

13:00

H2 / D2

starší žáci / starší žačky

2006, 2005, 2004,

14:16 / 15:21

13:00

H3 / D3

kadeti / kadetky

2003, 2002, 2001, 2000

12:01 / 15:17

13:00

H4 / D4

junioři / juniorky

1999, 1998, 1997, 1996

13:08 / 14:32

13:00

RM / RŽ

rodiče startujících dětí
muži / ženy

nerozhoduje

11:51 / 15:46

13:00

SM / SŽ

sponzoři muži / ženy

nerozhoduje

nová kategorie

14:20 - 15:10
15:15

H1 / D1

příprava dalších tratí, občerstvení pro pořadatele
mladší žáci / mladší žačky

2009, 2008, 2007

05:25 / 06:17

16:00

H0 / D0

žáci / žačky

2012, 2011, 2010

04:33 / 05:14

16:40

HM / DM

mimi kluci / mimi holky

2015, 2014, 2013

nová kategorie

17:20

VŠECHNY

tombola, vyhlášení vítězů a předávání cen

START: Ve 13 hod. pro H2, H3, H4, D2, D3, D4, RŽ, RM, SM, SŽ na obecní silnici u konce železniční stanice ve
Vendryni směr Jablunkov. Pro H0, D0, HM, DM je start z parkoviště nad domem zahrádkářů a kategorie
H1, D1 mají start kousek nad kostelem.
Cíl:
Pro všechny kategorie je cíl na parkovišti před hasičskou zbrojnicí.
V cíli bude opět připraven vložený závod u hasičské zbrojnice pro závodníky a diváky.
a
Online registrace:
Ukončení on-line registrace je v sobotu 3. června 2017 ve 21:30 hod.
Po registraci se stačí dostavit na prezentaci k místu označenému ON-LINE, kde jen zaplatíte startovné, ukážete
průkaz zdravotní pojišťovny a vyzvednete si startovní číslo, popřípadě nahlásíte změny.
Vyzvednutí startovních čísel a zaplacení je možné nejpozději 30 min. před startem dané kategorie.
a
Parkování: Pro závodníky je zajištěno na čtyřech místech a vyznačené na mapce:
P1 – na parkovišti před obecním úřadem ve Vendryni (cca. 8 parkovacích míst)
P2 –na ploše před Vendryňským parkem, (cca. 40 parkovacích míst)
P3 – na parkovišti před obecním hřbitovem (cca. 30 parkovacích míst)
P4 – na parkovišti nad kostelem (cca. 10 parkovacích míst)
PP – parkoviště pro pořadatele na parkovišti u hasičské zbrojnice (cca. 6míst)
PP1 – parkoviště pro pořadatele na parkovišti v křižovatce nad kostelem (cca. 3 místa)
a
Veškerá prezentace proběhne na louce u hasičské zbrojnice SDH Vendryně:
v neděli 4. 6. 2017 pro nově příchozí na místě s označením daných tratí
od 11:00 do 12:25 hod. pro H2, H3, H4, D2, D3, D4, RŽ, RM, SM, SŽ
od 11:00 do 14:00 hod. pro H0, H1, D0, D1, HM, DM
v neděli 4. 6. 2017 pro on-line registrované závodníky v místě označeném ON-LINE PREZENTACE
Vždy je nutno předložit průkazku zdravotní pojišťovny ke kontrole a podpis nebo souhlas rodičů s účastí.
a
Trať: Závod bude startován ve 30 sekundových intervalech.
Trať 150 m
pro kategorii HM/DM (tzv. MIMI SPRINT na odrážedlech) vede od startu po cestě rovnou do cíle
(zelené šipky).
Trať 2,1 km
pro kategorii H0/D0 od startu vede po cestě na točnu k vápenným pecím a zpět. (zelené šipky)
Trať 2,5 km
pro kategorii H1/D1 vede ze startu dolů pod kostel a pak směr konečná, kde následuje ostrá
zatáčka vlevo a stoupá do kopce na tzv. čtvrť Na ščuře a zpět cestou od vápenných pecí se vrací
do cíle. (žluté šipky)
Trať 7,2 km
pro ostatní kategorie vede trať kolem železniční tratě směr Jablunkov a dále jak v minulých
letech. (žluté šipky)
Trasy závodu jsou od startu do cíle vyznačeny šipkami, popř. doplněny textem KOTÁR.
Bližší informace k trasám najdete na webových stránkách klubu i případně video s projetím 7,2km trasy.
a
Občerstvení: V cíli dostanou závodníci výměnou za startovní číslo občerstvení.
Pro všechny bude připravena bohatá nabídka občerstvení v místě cíle.
a
Startovné: 60,- Kč (platí se u prezentace).
a
Lékařská pomoc: Bude zajištěno co nejlepší a profesionální zdravotní zabezpečení.
Technická pomoc: V areálu cíle bude k dispozici před závodem cykloservis (oprava defektů, dohuštění kol, seřízení
brzd, řazení apod.).

Důležité informace pro startující:
Ř Pozor si dejte na startovní časy, nemusí vždy být všechna čísla na startu. Ať nezmeškáte start.
Ř Je výslovně zakázáno jezdit v háku a o to víc využívat nezávodící cyklisty k tomuto účelu. Pohyb nezávodících

závodníků po trati během závodu je zakázán. V případě zjištěných porušení pravidel, budou závodníci
diskvalifikováni.
Ř Po dojezdu všech závodníků a zpracování výsledků proběhne losování cen tomboly dle startovních čísel a poté
předání cen vítězům. Oceňujeme vždy prvních pět závodníků v dané kategorii + super výkon apod.
Ř Nevyzvednuté ceny po skončení závodu propadají pořadateli a budou použity do dalšího ročníku.
Ř Nejrychlejší dětský závodník na trati 7,2 km získá pohár starosty obce.
Ř Pořadatel nehradí žádné škody.
Ř Všichni přihlášení závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Ř Každý závodník je povinen dodržovat pravidla pohybu na pozemních komunikacích a dbát pokynů pořadatelů
a příslušníků Policie ČR. JEDE SE ZA PLNÉHO SILNIČNÍHO PROVOZU.
Ř Závodnici musí mít cyklistickou přilbu.
Ř Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny ve způsobu startu, vedení tratí atd., o kterých Vás bude informovat
nejpozději před startem.
Ř Protesty lze podat ihned po dojezdu, nejpozději však do 10 minut po dojezdu posledního závodníka, a to řediteli
závodu při vkladu 200,- Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli. (při uznání protestu bude vklad
vrácen).
Na pozdější protesty nebude brán zřetel!!!

HLAVNÍ SPONZOŘI ZÁVODU:

MĚSTO TŘINEC

SPONZOŘI ZÁVODU:

LÉKÁRNA Pod podloubím

TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ:

