Rock Point – Horská výzva 2015
Propozice: 3.závod – Krušné hory(SHORT)
Start závodu:
-HROMADNÝ - 15.srpna 2015 v 10:00hod. - BOŽÍ DAR(náměstí u radnice)
(pro kategorie: MUŽI, ŽENY, MIX, DOGTREKKING Muži, DOGTREKKING Ženy)
Pořadatel: Top race agency o.s., Kosmonautů 3, Zábřeh na Moravě, 789 01, Tel.+420 776
624 718, e-mail: info@horskavyzva.cz
Ředitel závodu: Pavel Zitta, Kosmonautů 3, Zábřeh na Moravě, 789 01, Tel.: +420 776 624
718, e-mail: pavelzitta@seznam.cz
Místo startu a cíle: náměstí u radnice(Boží Dar) - http://mapy.cz/s/hydb
GPS: 50.4110850N, 12.9217458E
Parkování: Zdarma – parkoviště u čerpací stanice(Boží Dar) - http://mapy.cz/s/hydt
GPS: 50.4093606N, 12.9264906E
WC: náměstí u radnice(Boží Dar) - http://mapy.cz/s/hydb
GPS: 50.4110850N, 12.9217458E
Sprcha: není zajištěna
Soutěžní kategorie:
-Muži
-Ženy
-Mix (ve dvojici)
-Dogtrekking Muži (pán + 1pes)
-Dogtrekking Ženy (pán + 1pes)
Délka závodu: cca 16km
Časový limit pro dokončení: 8hod.
Značení trati: je POUZE INFORMATIVNÍ
– značkovací páskou Rock Point na stromech, keřích apod. na křižovatkách a nepřehledných
úsecích BÍLÝMI cedulkami s reflexní páskou s nápisem Rock Point – Horská výzva
(Více o značení trasy na webu v sekci „Značení závodu“, či v odkazu:
http://www.horskavyzva.cz/znaceni-zavodu/ )

POZOR:
-doporučuje se orientovat prioritně podle své, či pořadatelem přiložené mapy A4 a
nespoléhat se bezmezně na zaznačení trasy pořadatelem, které bylo v minulosti již
několikrát přeznačeno, či strháno neznámým záškodníkem!
Občerstvovací stanice + časový limit + zákres občerstvovacího místa:
1)Jáchymov(10.km) - časový limit: 5hod. - zákres: http://mapy.cz/s/a3KY
Sortiment občerstvení:
Jídlo: polévka, salám, sýr, pečivo, koláčky, čokoláda, musli tyčinky, ovoce atd.
Pití: voda, iontové nápoje, čaj(v případě špatného počasí)
(Pro pejsky: granule + voda)
Svoz závodníků:
1)Jáchymov
-svozové auto vyrazí směr cíl vždy až po naplnění přepravních kapacit, či po ukončení
časového limitu na kontrole
Trasa závodu: http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/?d=140470
Boží Dar – start, Špičák Božídarský, pod Špičákem, Abertamská zatáčka, Nikolaj,
Jáchymov, Hadí Hora, Boží Dar - cíl
GPX ke stažení ve spod stránky:
http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/?d=140470
Povinná výbava:
Muži, Ženy, Mix:
-nabitý mobilní telefon
Dogtrekking Muži/Ženy:
-nabitý mobilní telefon
-očkovací průkaz pejska
-náhubek(pouze na start závodu)
-vodítko, či úvazek
(připnutí pejska je nutné po celou dobu závodu, v případě, že bude zaznamenán závodník
na trase závodu s pejskem na volno, bude ihned diskvalifikován)!
Vyhlášení: vždy první 3 dvojice v kategorii + vypsané prémie:
- sobota 15.8.2015 v 16:00hod., či po příchodu všech vyhlašovaných dvojic
Ceny:
-věcné pro první 3 dvojice v kategoriích Muži, Ženy a Mix
-věcné pro první 3 dvojice v kategoriích Dogtrekking Muži/Ženy (jak pro pána, tak psa)
-kategorie Dogtrekking je započítávána samostatně mimo pořadí celkového hodnocení
kategorií Muži, Ženy, Mix, jak v jednotlivých závodech, tak celém seriálu.

Možnosti registrace do závodu:
1)On-line: Formou elektronické přihlášky na www.horskavyzva.cz
-pouze do 20.7.2015 (uzávěrka ve 20:00hod.)
Cena startovného:
od 1.5.2015 do 31.5.2015: 400Kč/os.(800Kč/dvojici)
od 1.6.2015 do 20.7.2015: 500Kč/os.(1000Kč/dvojici)
Pozn.: Kat.dogtrekking platí pouze za 1 os., pejsek jde zdarma!
-Platba bank.převodem na účet číslo:
43-8377610227/0100– Top race agency o.s. (KB a.s. - pobočka Zábřeh na Moravě)
-Splatnost startovného je do 5-ti pracovních dnů od data registrace, nejpozději však do
23.7.2015
-Při neprovedení převodu do tohoto termínu bude dvojice vyřazena ze soupisky dvojic.
-Částka za startovné je určována dle data převodu, nikoliv dle data online registrace
-Při převodu nižší částky, než je ve splatném termínu dáno, bude pořadatel vymáhat
doplacení dané výše.
-Registrace dvojice se stává kompletní až po uhrazení startovného oběma členy dvojice
(u kat.Dogtrekking jedním členem).
- Zaplacené startovné se nevrací
- Zaplacené startovné je možné pouze převést na jinou osobu, či dvojici a to kdykoliv do
ukončení on-line registrace do závodu.
- Po ukončení on-line registrace do závodu je možné převedení registrace pouze v místě
startu v kanceláři závodu a to během otevírací doby kanceláře závodu.
- Přeregistrace je možná pouze bez možnosti změny velikosti pamětních triček, která byla
původně objednána a nároku na pamětní startovní čísla se jmény.
- Pokud má závodník nárok na pamětní tričko a číslo závodu, je povinen si toto
vyzvednout v době otevření kanceláře závodu. Pokud tak neučiní, nárok na tyto artikly
zaniká.
Pro správné přiřazení platby převodem na účet je nutné uvádět do kolonky "zpráva pro
příjemce" HESLOVITĚ :
-název týmu
-jméno závodníka(ů)
-číslo(1-Jeseníky, 2-Krkonoše, 3-Krušné hory, 4-Šumava) a typ distance(Long. Half,
Short) k níž se platba vztahuje

2)Na místě 14.8. a 15.8.2015 – náměstí u radnice(Boží Dar)
V den startu: 600Kč/os.(1200Kč/dvojici)
-kat.dogtrekking platí pouze za 1 os., pejsek jde zdarma!
-bez nároku na pamětní tričko a startovní číslo se jménem
Obsah registrační tašky:
-startovní číslo k umístění na gumu okolo pasu – nevrací se
-guma kolem pasu k umístění startovního čísla – vrací se v cíli
-pamětní tričko(pouze předem registrovaní) – nevrací se
-čip - vrací se v cíli (v případě nevrácení může být po závodníkovi vymáhána částka 300,Kč vč.DPH za ztrátu)
-mapa závodu vel.A4 – nevrací se
-poukaz na jídlo a pití v cíli ve formě nalepovacího náramku – každý závodník má za
odevzdání náramku v cíli v prostoru výdeje jídla nárok na jedno jídlo dle svého
výběru + pití zdarma v ceně startovného
-reklamní letáky, katalogy příp.slevová zvýhodnění partnerů – nevrací se
Registrace na místě + výdej startovních čísel:
-v pátek 14.8.2015(od 17:00 do 22:30hod.)
-v sobotu 15.8.2015(od 6:00 do 9:00hod.)

