Blanické okruhy 2018 - propozice
Součást akce „SRDCE NA DLANÍCH“


Datum:
1. září 2018



Místo:
Kozmice u Chýnova, 5,5 km od Chýnova směr Černovice



Pořadatel:
Sportovní spolek FitnessBikersTeam z.s. Nuzbely, Obec Radenín



Kontakt:
Petr Rataj tel : 728 669 315, raty@seznam.cz
ing.Martin Křivánek tel : 607 053 523, martin.krivanek@zznpe.cz
fbtnuzbely@email.cz
www.fbtnuzbely.cz


GPS souřadnice :
Start a cíl TRATÍ A, B, C, D : 49°23'12.5"N 14°52'03.3"E
Zázemí závodu a akce Srdce na dlaních : 49°23'19.7"N 14°51'53.8"E
Start a cíl hlavního závodu a závodu dětí : 49°23'21.6"N 14°51'55.8"E



Trať:
Trasa A,B,C, středně obtížná trať vhodná pro aktivní účastníky závodů i pro příchozí, jede se převážně
lesním porostem, převažují lesní a polní cesty, cesty zpevněné a asfalt.
Trasa D kola
- lehká po asfaltu s trochou lehkého terénu
odrážedla - lehká pouze po asfaltu



Trasy:
A: PROFI závod

2 kola

27

km

B: HOBBY závod
C: malý Blanický okruh
D: dětský závod odrážedla
D: dětský závod kola do 5 let
D: dětský závod kola do 9 let

1 kolo
1 kolo

13,5
4,5
210
342
910

km
km
m
m
m



Prezentace:
Hlavní závod : sobota 1.9.2018, 10:00 - 12:00
Závod dětí : sobota 1.9.2018, 8:30 - 9:30
fotbalové hřiště KOZMICE



Start:
Náves u požární nádrže Kozmice
10:00 – trasa D : závod dětí
12:00 – trasa C : malý Blanický okruh
13:00 - trasa A: 2 kola
13:00 - trasa B: 1 kolo



CÍL:
Náves u požární nádrže Kozmice
trasa A: PROFI
trasa B: HOBBY
trasa C : malý Blanický okruh
časový limit pro zařazení do výsledkové listiny je 15:00 hod.
trasa D : závod dětí – odrážedla a kola

 Přihlášky:

- na místě při prezentaci – fotbalové hřiště


Startovné:
A: PROFI závod

– 250 Kč

B: HOBBY závod
C: malý Blanický okruh
D: dětský závod

– 200 Kč
– 100 Kč
– 100 Kč

*přihláška a platba při prezentaci
*součástí ceny za startovné není započtena vstupenka do areálu. Cena vstupenky je 100 kč, nebo
.

v případě celodenního vstupného s večerním koncertem 350 Kč. Neplatí pro děti do 15 let.

 Startovné zahrnuje zdravotní a pořadatelskou službu, startovní číslo, zpracování výsledků,

občerstvení na trati (1 občerstvovací stanice) a v cíli závodu, poukázku na jídlo, 2x nápoj), mytí kol.
! pivo obdrží pouze účastníci starší 18ti let !



Kategorie závodu :

Trasa A ( 2 KOLA )
junioři A-MJ - 16 - 19 let
muži A-M1 - 20 - 29 let
muži A-M2 - 30 - 39 let
muži A-M3 - 40 a více let
juniorky A-Z1 - dívky 16 - 19 let
ženy A-Z2 - 20 - 35 let
ženy A-Z3 -36 a více let
Trasa B ( 1 KOLO )
junioři B-MJ - 16 - 19 let
muži B-M1 - 20 - 29 let
muži B-M2 - 30 - 39 let
muži B-M3 - 40 a více let
juniorky B-ZJ - dívky 16 - 19 let
ženy
B-Z2 - 20 - 35 let
ženy
B-Z3 -36 a více let

Trasa C ( malý Blanický okruh 4,5 km )
C - D12 mladší žákyně 10 - 12 let
C - Ch12 mladší žáci 10 - 12 let
C - D13 starší žákyně 13 - 15 let
C - Ch13 starší žáci 13 - 15 let
! u žákovských kategorií nutný souhlas zákonného zástupce !
Trasa D závod dětí
D - dětský závod odrážedla
D - dětský závod kola do 5 let
D - dětský závod kola do 9 let
! u žákovských kategorií nutný souhlas zákonného zástupce !



Typ kol:
Závod je vypsán pro horská, příp. trekingová kola. Účastníci na jiných kolech nebudou k závodu
připuštěni, příp. budou diskvalifikováni. Účast závodníků na jakýchkoliv elektrokolech je vyloučena.
Vyhlášení vítězů:
Vyhlášení dětských závodů proběhne po skončení závodů všech dětských kategorií mezi 11-11:30.
Vyhlášení hlavního závodu bude v 16:00.

 Pro všechny závodníky je připraveno občerstvení na trati i po závodě, sprchy, mytí kol a parkoviště
na louce okolo fotbalového hřiště.
 Po vyhlášení výsledků (cca 16:30), až do pozdních nočních hodin, zahrají kapely:
BRUTÁLNÍ JAHODA
Lenka Dusilová
VODOVOD
PESHATA
RATHAUS


Účast dětí do 12 let:
Děti do 15 let se mohou zúčastnit závodu a to POUZE s písemným souhlasem rodičů a s doprovodem
dospělé osoby (dle rozhodnutí ředitele závodu).

GPS TRAS A,B :
https://mapy.cz/zakladni?mojemapy&x=14.8671721&y=49.3800786&z=15&l=0&cat=aktivity&mid=5b55f96d0abe9337a80f4f46

GPS TRASY C :
https://mapy.cz/zakladni?mojemapy&x=14.8599757&y=49.3830910&z=16&cat=aktivity&mid=5b4b46c740a0137ae527fb90

TRASA C - Malý Blanický okruh – 4,5 KM

Trasa B :

Trasa A - je stejná jako trasa B, jen se jedou 2 okruhy !!!

TRASA D : děti odrážedla

TRASA D – děti do 5 let

TRASA D – děti do 9 let

Závěr:
Všem účastníkum bychom rádi předem poděkovali, protože účast každého z Vás přispěje k
naplnění společného cíle, kterým je co nejvíce pomoci dětem s postižením. Obrovské díky patří i
sponzorům bez jejich podpory by nebylo možné projekt realizovat!

Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)
Každý účastník – závodník prohlašuje, že je informován, že pořadatel závodu je povinen na základě §
3a odst. 3 zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu zpracovávat jeho údaje (jméno a příjmení, datum
narození, místo pobytu) za účelem vedení evidence a s tím souvisejícími činnostmi.
Každý účastník projektu „Srdce na dlaních“ souhlasí, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení
zpracoval pořadatel jeho: sportovní výsledky, fotografie, videa a zvukové záznamy za účelem
prezentace na webu a marketingu. Dále souhlasí, aby pořadatel zpracoval jeho telefonní číslo, e-mail,
datum narození za účelem vedení evidence. Souhlasí, aby tyto údaje byly zpracovány a uchovávány
po celou dobu trvání účelu.
Každý závodník je srozuměn se svým právem požadovat příp. opravu svých údajů nebo jejich výmaz,
pokud jsou dány důvodu podle čl. 17 Nařízení.

