HODINOVKA NA DRÁZE

750 koleček městem České Budějovice

pořádá Jihočeský klub maratonců u příležitosti oslav 750. výročí založení města České Budějovice
závod je součástí Jihočeského běžeckého poháru 2015

PROPOZICE
Datum a místo:

Středa 13. května 2015, Atletický stadion Sokol Č. Budějovice na Střeleckém ostrově

Registrace:

Do 10. května je možné elektronicky na http://hodinovka.jihoceskybezeckypohar.cz/
nebo v den závodu v době od 16:30 do 17:30 přímo na místě (viz Časový program)

Časový program:

16:30–17:30 Prezentace
17:45 Poučení počtářů kol – rozhodčích
18:00 START ZÁVODU
19:45 Vyhlášení výsledků

Kategorie:

Muži do 39 let :: Muži 40–49 let :: Muži 50–59 let :: Muži 60–69 let :: Muži nad 70 let
Ženy do 34 let :: Ženy 35-49 let :: Ženy nad 50 let

Startovné:

Při elektronické registraci předem:

Při registraci na místě:

70 Kč pokud nemáš svého počtáře
40 Kč pokud budeš mít 1 počtáře kol
0 Kč pokud budeš mít 2 a víc počtářů

100 Kč pokud nemáš svého počtáře
50 Kč pokud budeš mít 1 počtáře kol
0 Kč pokud budeš mít 2 a více počtářů

Zázemí:

Na stadionu budou k dispozici šatny a WC

Ředitel závodu:

Martin Gazda, tel. +420 602 352 455

Ceny pro vítěze:

Pro nejlepší závodníky finanční a věcné ceny

UPOZORNĚNÍ
Každý závodník startuje dobrovolně, na své vlastní nebezpečí.
Za svůj zdravotní stav si každý závodník zodpovídá sám.

POKYNY PRO ZÁVODNÍKY PŘED STARTEM ZÁVODU
Každý závodník musí mít svého „počtáře“ kol. Pokud máš svého počtáře, nahlas ho, prosím,
pořadatelům. Pokud svého počtáře nemáš, požádej o jeho přidělení pořadatele při prezentaci.
Na pokyn startéra se závodníci shromáždí v prostoru startu (plánovaný start je v 18:00 hodin).
Po startovním povelu „Připravte se“ následuje startovní výstřel nebo hvizd.
Pozor!! V čase závodu 59:00 zazní výstřel nebo hvizd jako upozornění, že zbývá poslední minuta.
V čase 60:00 zazní dva výstřely, dva hvizdy nebo jeden dlouhý hvizd na znamení ukončení závodu.
(Hvizd je pro případ, pokud by se náhodou stalo, že selže startovní pistole).
Zůstaň na místě (popř. se vrať), kde ses nacházel v okamžiku ukončení závodu a vyčkej do příchodu
svého počtáře (jsou nabádáni, ať chvátají ☺).
Výsledky a vyhlášení budou na atletické dráze. Po doběhu budou vyvěšeny předběžné výsledky pro
kontrolu. Případné nesrovnalosti, prosím, řešte ihned po vyvěšení. Organizátoři se budou snažit o co
nejrychlejší zpracování výsledků, přesto tě prosíme o trpělivost.

