USPORIADATEĽ

Usporiadateľ:
Termín:
Miesto:
Organizačný výbor

Prihlásenie:

Úhrada štartovného:

Vranovské vydry o.z.
6.9.2020
Garden Hotel (Bogarka) Domaša, stredisko Dobrá
Marián Janič
Rastislav Košalko
Jozef Lukač
VOS-TPK Dušan Richter

- riaditeľ pretekov 0948 265 666
- tajomník 0904 461 575
- rozhodca 0907 691 069
- cieľová kamera + výsledkový servis

Na podujatie sa môžete prihlásiť cez online registráciu do 30.8.2020
na adrese
Po 30.8.2020 je registrácia možná len osobne v deň štartu.
Účastníkom prihláseným v deň štartu podujatia t.j. 6.9.2020
usporiadateľ negarantuje tričko podujatia a ďalšie benefity.
Za prihláseného ste považovaný po pripísaní štartovného na účet
organizátora.
online registrácia 14€ , v deň štartu 20€

V cene je zahrnuté:

Funkčné tričko podujatia(len on-line platba), občerstvenie, strava
formou švédskych stolov a iné benefity.

Prezentácia:

6.9.2020 od 8.00 do 9.30hod.
v priestoroch Hotela Garden

Kategórie:

ročník 2005-2003
ročník 2002-1991
A : ročník 1990-1981
B : ročník 1980-1971
C : ročník 1970-1961
D : 1960 a starší
Ženy
E : ročník 2005-1991
F : ročník 1990 a staršie
Hand Bikeri bez vekovej kategórie

Štart pretekov:

Slávnostný letmý štart z pred Hotela Garden :10.10hod.,
Ostrý štart bude na výjazde s lesa smerom na Malú Domašu.

Kadeti
Elite
Muži

Trasa pretekov:
R.O.Domaša časť Dobra Hotel Garden- Malá Domaša- Slovenská Kajňa- M.DomašaŽalobin-O.Matiašovce-Kladzany-Kučín-N.Hrabovec -Vranov n/T-Čaklov-Soľ-HlinnéČierne-Bystré-Hanušovce n/T-Remeniny-Matiaška-Detrik-Domaša čast Dobrá Hotel
Garden
DĹŽKA PRETEKOV :

73km , stúpanie 420m

MAPA TRATE

Bezpečnosť pretekárov :
Zabezpečuje polícia SK, 3x sprievodne auto, 1x Dodavka,
1X zdravotná služba.
Dojazd do cieľa:
Vyhodnotenie a ceny:

Pred Hotelom Garden v priestoroch štartu.

Po dojazde pretekárov budú podľa kategórii vyhodnotený prvý traja
súťažiaci.
V TOMBOLE su hodnotné ceny od sponzorov.

Záverečné ustanovenie:
Preteká sa podľa týchto propozícii za plnej premávky.
Počas celého preteku je každý povinný mať na hlave prilbu. Usporiadateľ neručí za škody,
ktoré spôsobia pretekári alebo ich doprovod. Každý pretekár svojim podpisom do
štartovnej listiny prehlasuje, že preteká na vlastné nebezpečenstvo a prípadne vzniknuté
škody si nebude nárokovať od usporiadateľov.
Pretekári do 18rokov budú mať písomný súhlas svojich zákonných zástupcov, že súhlasia
s účasťou na pretekoch (potvrdenie potrebné doniesť na registráciu).
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v týchto propozíciách.

Marián Janič
.....................................

Informácie: 0948 265 666

Riaditeľ pretekov

