Hasištejn Bike Junior 2015
Datum, místo konání:

sobota 5.9. 2015

Místo konání:
Parkování:

obec Místo
u fotbalového hřiště v obcí Místo

Start závodů: viz. níže rozpis věkových kategorií

Registrace: od 9:30 hod., minimálně 15 min. před startem závodu věkové kategorie.
Závody budou mít charakter „kritéria“ po lesních cestách (část trati závodu dospělých) a na louce
v těsném sousedství obce Místo. Oproti loňskému roku jsme zařadili více technických pasáží, kde
závodníci narazí na kořeny, kameny, prudší terénní vlny i náročnější sjezdy. Stran technické náročnosti
se bude jednat jistě o nejtěžší závod v rámci Poháru Peruna Junior. Od takto postavené trati si
slibujeme zatraktivnění závodů pro pravidelné účastníky Poháru – tedy hlavně zkušenější jezdce, kteří
si s kolem i rádi „pohrají“. Je jisté, že jen dobrá fyzická kondice k vítězství na této trati stačit nebude.
Jezdit se bude na 1.200 m dlouhém okruhu s převýšením 35 m (35 výškových metrů vypadá jako vcelku
málo, ale nenechte se tímto číslem mýlit).

Věkové kategorie (dle pravidel Poháru Peruna Junior 2015):

Délka závodu
5 okruhů = 6.000 m
4 okruhy = 4.800 m
3 okruhy = 3.600 m
2 okruhy = 2.400 m
500 m po lesní cestě

M14/Z14: r. 2002 – 2001
M12/Z12: r. 2004 – 2003
M10/Z10: r. 2006 – 2005
M8/Z8:
r. 2008 – 2007
M6/Z6:
r. 2009 a mladší
.
Odrážedla: závodí se pouze o „sladkou odměnu“, bez registrace.

Start
10:00
10:40
11:10
11:40
12:00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

12:10 hod..

Startovní podmínky:
Děti budou zaregistrovány pouze za souhlasu přítomného zákonného zástupce, který souhlas stvrdí
podpisem v prezenční listině. Zákonný zástupce svým podpisem též potvrzuje, že si je vědom své
odpovědnosti za případné škody, které způsobí jeho dítě sobě, jiné osobě či okolí v průběhu této
sportovní akce.
Na start závodu nebude vpuštěn závodník bez ochranné cyklistické přilby. V průběhu celého závodu je
závodník povinen mít kolo označené startovním číslem (krom závodu na odrážedlech).
Přítomnost rodičů na startu či jejich pomoc dětem na trati je zakázána (neplatí pro závod odrážedel).
Doprovod na trati je povolen pouze v nejmladší kategorii M6/Z6, avšak v takovém případě se musí malý
závodník s doprovodem zařadit až na konec startovního pole.

Vyhlášení výsledků:
Slavnostní vyhlášení výsledků, s předáním diplomů a sladké odměny všem účastníkům + navíc medailí
vítězům jednotlivých věkových kategorií, bude ve 12:30 hod. na nádvoří hradu Hasištějn .

Občerstvení + „doprovodný“ program:
V obci Místo jsou celkem 3 restaurace – první přímo na hradě Hasištějn, druhá v hotelu Inge
v sousedství hradu a třetí pak na náměstí obce Místo.
V době čekání na vyhlášení výsledků vřele doporučujeme prohlídku hradu Hasištějn (vstupné dospělí
30 Kč, děti 15 Kč).

Startovné (hradí se v hotovosti při registraci):
A, Při přihlášení cestou internetového formuláře do středy 2.9.2015 - 50 Kč
http://registrace.pohar-peruna.cz/
B, Při přihlášení až na místě 5.9.2015 - 100 Kč

Pořadatel závodu:

Honza Malecha s rodinou a přáteli.
Tel.: 777 686 323
Mail: JanMal@atlas.cz

