Jarošovská šlapka, o.s.
Jarošov n. Než. 169
378 41
IČO: 28556801

Jarošovská šlapka 2016 - Propozice

Datum:
30. červenec 2016
Místo:
Jarošov nad Nežárkou
Pořadatel:
Občanské sdružení Jarošovská šlapka, o.s.
Kontakty:
Lukáš Záleský: 720 528 040
Petr Lejtnar: 724 113 171
Jiří Míchal: 737 280 108
e-mail: slapka@email.cz
Trasy:
trasa A: 50km
Klasický MTB maraton určený pro horská kola, případně i pro odvážlivce na krosových kolech. Trasa je vedena
převážně po lesních, polních a lučních cestách či pěšinách, po asfaltových cestách minimálně. Na závodníky čeká i
několik technicky náročnějších pasáží, mezi které patří například i tři brody přes říčku Kameničku.
HTTP :// WWW. BIKEMAP. NET/CS/ ROUTE /1147135-JAROSOVSKA- SLAPKA-KRATKA-TRASA
trasa B: 30km
Méně náročná trať je prakticky celá vedena po málo frekventovaných asfaltových cestách, takže je vhodná pro
horská i krosová kola. Zvládnout ji mohou i malí závodníci v doprovodu rodičů.
HTTP :// WWW. BIKEMAP. NET/CS/ ROUTE /1143082-JAROSOVSKA- SLAPKA-DLOUHA
UPOZORNĚNÍ: Trasa není určena pro silniční kola (galusky, silniční pláště do 25mm) a cyklokrosová kola. Závodníci
na těchto strojích mohou být ze závodu vyloučeni, přičemž rozhodnutí o tom, zda je kolo přípustné nebo ne, je
plně v kompetenci pořadatelů. V případě, že máte o vašem kole pochybnosti, zašlete nám jeho fotografii s rozměry
a typem pláště ještě před závodem.
Závod není určen ani pro kola s elektrickým pohonem (elektrokola), nebo pro kola s jiným pohonem, než je vlastní
síla cyklisty. Takováto kola se mohou závodu účastnit pouze v případě, že bude pohonný systém dočasně
deaktivován tak, že nebude možná jeho aktivace v průběhu závodu (u elektrokol např. odstraněná baterie). Start
takovéhoto stroje je nutné nahlásit při prezentaci v kanceláři závodu. Nedodržení těchto podmínek může být
posouzeno jako technologický doping a závodník může být ze závodu vyloučen.
Prezentace:
sobota 30. 7. 2016, 8:00 - 10:00
tělocvična v Jarošově nad Nežárkou
Start:
Centrum Jarošova nad Nežárkou
11:00 - trasa A: 50 km
11:15 - trasa B: 30 km
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Cíl:
Centrum Jarošova nad Nežárkou

Zázemí závodu:
Zázemí závodu bude na hřišti přiléhajícím k tělocvičně v Jarošově nad Nežárkou (cca 50 m od návsi), přičemž bude
možné využívat sociální zařízení v tělocvičně. Parkování bude zajištěno v přilehlém areálu bývalého ZD a příjezdová
cesta k němu bude označena.
Vyhlášení vítězů:
cca 15:00 – po dojezdu všech závodníků do cíle a dokončení dětského závodu. Vyhlašovány jsou první tři místa
v každé kategorii a celkový vítěz.
Kategorie:
50 km
MJ - muži do 20 let
M1 - muži 21-35 let
M2 - muži 36-50 let
M3 - muži 51 a více let

ZJ - ženy do 20 let
Z1 - ženy 21-35 let
Z2 - ženy 36 a více let

30 km
MJ - muži do 20 let
M1 - muži 21-35 let
M2 - muži 36-50 let
M3 - muži 51-60 let
M4 - muži 61 a více let

ZJ - ženy do 20 let
Z1 - ženy 21-35 let
Z2 - ženy 36-50 let
Z3 - ženy 51 a více let

Pro rozdělení do kategorií je podstatný věk závodníka, kterého dosáhl nebo dosáhne v roce 2016.
Vložený závod „O pohár starosty Jarošova nad Nežárkou“
Závod je vyhlášen pro závodníky s trvalým bydlištěm v Jarošově nad Nežárkou. Pohár získá nejrychlejší muž a žena
na krátké i dlouhé trati. Přihlášen je automaticky každý, kdo uvede v přihlašovacím formuláři do kolonky „Klub“
Jarošov nad Nežárkou, nebo kdo v elektronickém přihlašovacím formuláři zatrhne volbu „Trvalé bydliště v Jarošově
n. N.“
Přihlášky:




online přihláška na adrese: www.slapka.ic.cz
na e-mail:slapka@email.cz
na místě při prezentaci

Startovné:




250 Kč přihlášení on-line a platba do 28. 7. 2016 (na účtu pořadatele)
300 Kč přihláška a platba při prezentaci
50 Kč dítě do 15 let v doprovodu rodiče (který je prezentován a zaplatil startovné)

Startovné zahrnuje startovní číslo, občerstvení na trati a v cíli závodu, poukázku na jídlo (pečené vepřové, salát,
nápoj).
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Startovné můžete uhradit převodem na bankovní účet 2300434141 / 2010 vedený u FIO Banky, a.s. nebo hotově
při prezentaci.
Jako variabilní symbol uvádějte startovní číslo, vygenerované registračním systémem. Peníze musí být připsány na
účet nejpozději 28. 7. 2016.

Doprovodný program:
 Odpoledne krátký závod pro děti
 Odpoledne a večer živá hudba

Závěrečná ustanovení:
 závodník startuje na vlastní nebezpečí a musí mít nasazenou ochrannou přilbu po celou dobu závodu
 závodník je povinen dodržovat pravidla silničního provozu a dbát pokynů pořadatelů a policie
 závodník nese zodpovědnost za škodu způsobenou na věcech a zdraví svém, pořadatele i třetích osob
 účast závodníků mladších 18 let pouze s písemným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce

Jarošovská šlapka o.s., Jarošov nad Nežárkou 169, Jarošov nad Nežárkou, 378 41
IČO: 28556801, registrováno dne: 4. 5. 2007, pod č.j. VS/1-1/67518/07-R
Str. 3 / 3

