2. podnik seriálu závodů horských kol Peklo Severu 2016

25. MTB-CUP maraton Sebnitz
25. ročník, maraton
Termín:
neděle 1. května 2016 od 10 hodin
Pořadatel:
Sebnitzer Radfahrverein 1887 e.v.
Místo:
Sebnitz, Skiheim Räumicht/Tannertstraße, poblíž lyžařského vleku
Ředitel závodu:
Steffen Raum
Prezentace:
v místě startu závodu od 8:00 (první kategorie)
Startují:
Kategorie
Rok narození (věk)
Startovné Čas startu
Počet okruhů Délka
Naděje I
2012 - 2010 (4 - 6 let)
€2
10:00
závod do 5 minut
Naděje II
2009 – 2007 (7 – 9 let)
€2
10:30
závod do 10 minut
Ml. chlapci, ml. dívky 2006 – 2004 (10 – 12 let)
€4
11:00
závod do 20 minut
St. dívky + Kadetky
2003 – 2000 (13 – 16 let)
€4
1
12
St. chlapci + Kadeti
2003 – 2000 (13 – 16 let)
€4
1
12
Juniorky
1999 - 1981 (17 – 35 let)
€12
3
36
Ženy
1980 a dříve (36 – 99 let)
€12
3
36
12:00
Veteráni II
1976 – 1967 (40 – 49 let)
€12
4
48
Veteráni III
1966 a dříve (50 – 99 let)
€12
3
36
Veteráni I
1986 – 1977 (30 – 39 let)
€12
4
48
Junioři + Muži
1999 – 1987 (17 – 29 let)
€12
4
48
Mrňouskové
2013 a později
zdarma
12:10
Závod do 2 minut
13:00 1. blok vyhlášení vítězů
Kategorie: Mrňouskové, Naděje I, Naděje II,
Mladší dívky, Mladší chlapci
15:30 2. blok vyhlášení vítězů
Kategorie: Starší dívky + Kadetky, Starší chlapci + Kadeti,
Juniorky, Ženy, Veteráni I, II, III, Junioři + Muži
Časy startů jsou pouze orientační. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v harmonogramu

Trať:

nezpevněné cesty
- okruh 12 km, převýšení 1 okruhu 370 m
- kategorie do 12 let – zkrácený okruh

Předpis:

Závodí se dle rozpisu tohoto závodu. Závodníci jsou povinni dbát pokynů
pořadatelů. Závod se jede za každého počasí. Pořadatel neručí za škody
závodníkům vzniklé ani jimi způsobené. Všichni závodníci startují na vlastní
nebezpečí. Všichni závodníci jsou povinni pohybovat se jen po vyhrazených
cestách, v opačném případě bude udělena peněžitá pokuta. Závodníci mladší 18
let mohou startovat pouze se souhlasem rodičů (podpis při prezentaci).
Cyklistická přilba je povinná!!!

Ceny:

První tři účastníci v každé kategorii obdrží poháry a věcné ceny.

www.pekloseveru.cz
tel.: 604 559 787; 775 021 131
peklo.severu@tiscali.cz

Místo závodu:
Skiheim Räumicht/Tannertstraße, poblíž lyžařského vleku, Sebnitz, SRN
Popis trati:
- Jede se po 12 km dlouhém maratonském okruhu, který se skládá z lesních a hospodářských cest a
singletrailů. Každé kolo představuje stoupání 370 výškových metrů
- Trať je pestrá a skládá se z technicky zjednodušené tradiční XC trati prodloužené o úseky typické
pro maratony. Za normálních podmínek a při běžných jezdeckých schopnostech při suchém počasí lze
trať téměř celou jet
- Okruh je rychlý, kondičně náročný
- Trať je vyznačena pomocí vytyčovacích pásek a žlutých směrovek s označením SMC (Sebnitzer MTB Cup)
- Na křižovatkách stojí v případě potřeby pořadatelská služba. Jejích pokynů musí být dbáno
- Na okruhu je v polovině zřízena občerstvovací stanice s vodou, ovocem a müsli/sušenkami tyčinkami
- Předěl okruhu se nachází zhruba 300 m od startu/cílového dojezdu a je odtud dobře dosažitelný
Podmínky účasti:
- Osoby mladší 18 let se akce mohou zúčastnit pouze poté, co rodiče podepíší Prohlášení o souhlasu s
účastí. Pokud se rodiče nemohou dostavit, musí být předložena plná moc k podpisu udělená plnoleté
osobě a doložena kopie osobního dokladu rodičů, jinak není podpis Prohlášení o souhlasu možný a tím
ani účast na akci.
- Rozhodný není věk v den akce, ale rok narození.
- Vyzvednutí startovního čísla je možné pouze osobně proti podpisu podmínek akce a po předložení
osobního dokladu.
- Na start jsou připuštěna pouze horská kola, elektrokola jsou vyloučena. Každý odpovídá za
připravenost svého kola, zejména za funkci brzd a dalších bezpečnostně relevantních prvků
samostatně.
- Účastníci jsou povinni používat bezpečnostní přílbu.
- Je přísně zakázáno odhazovat, příp. odkládat na trati nebo kdekoli jinde odpadky, obaly, poškozené
duše apod.
- Pořadatel v prostoru startu/cíle zajišťuje odpovídající možnost likvidace odpadů. Výše uvedené platí
výslovně také pro gelové tuby, vzduchové kartuše apod.
- Pokud trať vede po zpevněných cestách, musí tyto být využity a není přípustné zkracování přes
okraje apod. Pokud trať opouští zpevněnou cestu, je toto jasně vyznačeno vymezovací páskou apod.
- Při odstoupení/vyloučení se již nesmí projet cílem a účastník se neprodleně hlásí v kanceláři závodu,
příp. skutečnost ohlásí traťovému komisaři.
- V případě porušení některého z výše uvedených pravidel je pořadatel oprávněn účastníka vyloučit z
dalšího závodu a/nebo z hodnocení.
Účastník s tímto výslovně souhlasí.
V případě neuskutečnění či přerušení akce z důvodu vyšší moci nebo z důvodů, které pořadatel
nemůže ovlivnit, nemají účastníci nárok na náhradu startovného ani na náhradu jiných výdajů.
Vyloučení odpovědnosti:
Podmínkou účasti každého účastníka je jeho souhlas, že škody na své osobě a majetku vzniklé v
souvislosti s účastí na závodu ponese samostatně a že se vzdává vznášení nároků vůči osobám,
institucím či firmám, které závod realizují. Pořadatelé, rozhodčí, organizátoři, pomocníci a sponzoři
ani jejich zákonní zástupci a pomocníci v nezaviněných případech neručí za nároky účastníka v
souvislosti s ohrožením života, tělesnými zraněními a ohrožením zdraví ani za věcné škody. Tyto
nároky jsou vyloučeny, pokud nedošlo k úmyslnému či hrubě nedbalému jednání výše uvedených osob.
Mírně nedbalé jednání opodstatňuje pouze ručení za škody vyplývající z ohrožení života, tělesných
zranění a ohrožení zdraví, které vyplývají z porušení veškerých smluvních povinností. Každý účastník
prohlašuje podpisem na formuláři přihlášky nebo odesláním označené online přihlášky, že vyhlášení,
pravidla, předpisy a podmínky četl a porozuměl jim, přijímá je a je dostatečně pojištěn pro případ
úrazů, a že se účastní na vlastní riziko.

Sebnitzer Radfahrerverein 1897 e.V.
Wolfgang Egert
Lange Straße 53
01855 Sebnitz

Přihláška k 25. ročníku maratonu „MTB-Cup“ města Sebnitz pořádaného dne 01.05.2016

Příjmení:

__________________________ Spolek/Sponzor: _____________________

Jméno:

__________________________ Rok narození:

Ulice, č. p.: ____________________________ Telefon/mobil:

_______
_____________________

PSČ, město: __________________________ E-mail: _____________________________
Kategorie:
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

Mrňouskové
Naděje I
Naděje II
Mladší žáci, žákyně
Starší žáci, žákyně
Juniorky
Ženy
Junioři + muži
Veteráni I
Veteráni II
Veteráni III

Věk:
0 - 3 roky (chlapci/dívky)
3 - 6 let (chlapci/dívky)
7 - 9 let (chlapci/dívky)
10 - 12 let (chlapci/dívky)
13 - 16 let (chlapci/dívky)
17 - 35 let
36 let a více
17 - 29 let
30 - 39 let
40 - 49 let
50 - 59 let

Startovné:
0,- Euro
2,- Euro
2,- Euro
4,- Euro
4,- Euro
12,- Euro
12,- Euro
12,- Euro
12,- Euro
12,- Euro
12,- Euro

Vyloučení odpovědnosti:
Podmínkou účasti každého účastníka je jeho souhlas, že škody na své osobě a majetku vzniklé v souvislosti s účastí na závodu
ponese samostatně a že se vzdává vznášení nároků vůči osobám, institucím či firmám, které závod realizují. Pořadatelé,
rozhodčí, organizátoři, pomocníci a sponzoři ani jejich zákonní zástupci a pomocníci v nezaviněných případech neručí za
nároky účastníka v souvislosti s ohrožením života, tělesnými zraněními a ohrožením zdraví ani za věcné škody. Tyto nároky
jsou vyloučeny, pokud nedošlo k úmyslnému či hrubě nedbalému jednání výše uvedených osob. Mírně nedbalé jednání
opodstatňuje pouze ručení za škody vyplývající z ohrožení života, tělesných zranění a ohrožení zdraví, které vyplývají z
porušení veškerých smluvních povinností. Každý účastník prohlašuje podpisem na formuláři přihlášky nebo odesláním
označené online přihlášky, že vyhlášení, pravidla, předpisy a podmínky četl a porozuměl jim, přijímá je a je dostatečně pojištěn
pro případ úrazů, a že se účastní na vlastní riziko..

Svým podpisem stvrzuji, že jsem četl podmínky účasti a vyloučení odpovědnosti a že je přijímám.

