Propozice: Horská výzva 2020
Závod – Jeseníky (SHORT)

Provozní doba kanceláře závodu:
(vyzvednutí startovního čísla on-line registrovaných / nová registrace na místě)
-7.8.2020 od 17:00 do 22:30hod. - kancelář závodu - Červenohorské sedlo
-8.8.2020 od 6:00 do 9:00hod. - kancelář závodu - Červenohorské sedlo
Start závodu:
„Běhejsepsem.cz“ Dogtrekking muži + Dogtrekking ženy: HROMADNÝ – 8.srpna 2020,
v 10:00hod.
-Červenohorské sedlo
Muži, Ženy, Mix(Jednotlivci / Dvojice): HROMADNÝ - 8.srpna 2020, v 10:20hod.
-Červenohorské sedlo
Pořadatel:
Top race agency z.s., Leštinská 978/34, Zábřeh na Moravě, 789 01
e-mail: info@horskavyzva.cz
Ředitel závodu:
Pavel Zitta, e-mail: info@horskavyzva.cz
Místo startu/cíle + kanceláře závodu:
- Červenohorské sedlo - https://mapy.cz/s/1h4LT
GPS: 50.1261156N, 17.1535061E
Parkování:
-ZDARMA - Červenohorské sedlo - https://mapy.cz/s/1h4LT
GPS: 50.1261156N, 17.1535061E
WC:
-Červenohorské sedlo - https://mapy.cz/s/1h4LT
GPS: 50.1261156N, 17.1535061E
Sprcha:
-Červenohorské sedlo - https://mapy.cz/s/1h4LT
GPS: 50.1261156N, 17.1535061E

Soutěžní kategorie:
Dvojice: Muži, Ženy, Mix
Jednotlivci: Muži, Ženy, Dogtrekking muži, Dogtrekking ženy
Délka závodu:
14Km

Časový limit pro dokončení:
6hod.
Značení trasy(JE POUZE INFORMATIVNÍ ):
1)Značkovací červeno-bílou páskou na stromech, keřích apod.

2)Na křižovatkách a nepřehledných úsecích BÍLÝMI cedulkami s nápisem Horská výzva

-Více o značení trasy na webu v sekci „Značení závodů“, či v odkazu:
http://www.horskavyzva.cz/znaceni-zavodu/
POZOR: Na trase závodu se doporučuje orientovat podle své, či pořadatelem
přiložené mapy A3 a nespoléhat se bezmezně na zaznačení trasy pořadatelem, které
bývá často přeznačeno, či strháno cizím záškodníkem!

Občerstvovací stanice, zákres, kilometr, limit:
1.obč.stanice: Kouty nad Desnou – areál Kouty, , https://mapy.cz/s/1VPUb , 8,5.km,
Čas.limit: 3hod.
Sortiment občerstvení:
Jídlo: koláčky, müsli tyčinky, ovoce atd.
Pití: voda, iontové nápoje, cola, čaj(pouze v případě špatného počasí)
Svoz závodníků:
1.obč.stanice: Kouty nad Desnou – areál Kouty, , https://mapy.cz/s/1VPUb , 8,5.km,
Čas.limit: 3hod.
Pozn. Svozové auto vyrazí směr prostor startu a cíle vždy až po naplnění přepravních kapacit,
či po ukončení časového limitu na obč.stanici
Trasa závodu:

Odkaz: http://www.cykloserver.cz/f/0455252202/
Popis: Start: Červenohorské sedlo -Klínovec - Pod Malým Jezerníkem - U Výrovky - Nad
Petrovkou - Petrovka - Pod Hřběty - Kouty most - Kouty nad Desnou Skiareál - Kouty Stará
Kuželna - Koutský žleb - Červenohorské sedlo - Cíl
GPX ke stažení: http://www.cykloserver.cz/f/0455252202/
Povinná výbava:
Jednotlivci / Dvojice (Muži, Ženy, Mix)
-nabitý mobilní telefon

„Běhejsepsem.cz“ Dogtrekking Muži / Ženy:
-nabitý mobilní telefon
-očkovací průkaz pejska
-úvazek(NE VODÍTKO!)
POZOR: 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 vítězů: vždy první 3 závodníci v kategorii:
-sobota 8.8.2020, v 16:00hod.
Ceny:
-věcné pro první 3 závodníky každé soutěžní kategorie
Pozn. Tento závod je hodnocen jak samostatně, tak také bodově do celkového pořadí série
Horská výzva ročníku 2021
Každý startující má po řádné registraci a zaplacení startovného právo na bezplatné:
-využití sociálních služeb v areálu startu a cíle označených pro účely závodu
-uschování cenností a zavazadel v prostoru kanceláře závodu na dobu do ukončení
časového limitu závodu, který absolvuje
-měření svého času el.časomírou ve formě RFID čipů. Výsledky jsou vždy zavěšeny do
48hod na webu viz odkaz: https://www.horskavyzva.cz/vysledky
-využití občerstvovacích stanic při závodě k načerpání energie(jídlo, pití)
-využití lékárničky první pomoci v případě nutnosti na všech občerstvovacích stanicích
-v případě platného zdravotního pojištění v rámci ČR bezplatné přivolání HSCR, či
Záchranné služby ČR v případě zranění, či hrozícího nebezpečí
-v případě platného zdravotního pojištění v rámci ČR využití zdravotního servisu Záchranné
služby ČR v prostoru cíle k ošetření, příp.převozu do nemocnice.
-využití bezplatné dopravy zpět do prostor startu a cíle ze SVOZOVÉHO MÍSTA
-získání pamětní medaile v cíli (pouze při dokončení do časového limitu závodu)
-vydání jídla a chlazeného nápoje v cíli závodu(po předložení platné stravenky, kterou
obdrží závodník jako součást registračního balíčku společně se startovním číslem)
-v případě umístění se do 3.místa ve své kategorii - převzetí věcných cen (při neúčasti na
vyhlášení cena a medaile propadá)

Možnost registrace do závodu:
1) On-line: Formou elektronické přihlášky na www.horskavyzva.cz/registrace
-pouze do 28.7.2020 (uzávěrka ve 20:00hod.)
Cena startovného(dle termínu úhrady převodu):
od 30.6.2020 do 28.7.2020: 600,- Kč/os.(1200,- Kč/dvojici)
Další příplatkové předměty k on-line registraci:
a) Značkové tričko KILPI - příplatek 650,- Kč
viz https://www.horskavyzva.cz/pametni-predmety
-Platba bank.převodem na účet číslo: 2301190513 / 2010 - Top race agency z.s.
(Fio a.s.)
-splatnost startovného je do 5-ti pracovních dnů od data registrace, nejpozději však do
30.7.2020!
-při neprovedení převodu do tohoto termínu bude závodník / dvojice vyřazen(a) ze
startovní soupisky!
-částka za startovné je určována dle data převodu, nikoliv dle data online registrace, či kdy
dorazí pořadateli převod na účet!
-při převodu nižší částky, než je ve splatném termínu dáno, bude pořadatel požadovat
doplacení dané výše! (při nedoplacení požadované částky, bude závodník vyřazen ze
startovní listiny)
-registrace dvojice se stává kompletní až po uhrazení startovného oběma členy dvojice
-zaplacené startovné je NEVRATNÉ! (Je možné pouze převést na jinou osobu, či dvojici a
to pouze do ukončení online registrace! Pozdější převod je možný za poplatek viz pravidla)
-při provedení převodu startovného na jinou osobu / dvojici NELZE měnit velikosti
pamětních triček, která byla původně objednána a závodník / dvojice také ztrácí nárok na
pamětní startovní čísla se jmény
-pokud si závodník objednal při on-line registraci pamětní tričko je nutno toto připočítat k
ceně startovného a uhradit současně se startovným převodem pod přiděleným
var.symbolem na účet závodu!
-objednané pamětní tričko je nutno si vyzvednout v kanceláři závodu před závodem
POZOR: Pokud tak závodník/dvojice neučiní, nárok na toto zaniká bez možnosti
vrácení peněz!
Pro správné přiřazení platby převodem na účet je nutné uvádět do kolonky přiřazený
variabilní symbol, který obdržíte na e-mail po úspěšné registraci do závodu + své
plné jméno/název týmu do kolonky „Zpráva pro příjemce“
-v případě, že se závodníkovi / dvojici ani do 10-ti dnů od úhrady startovného
bank.převodem neobjeví u jejich registrace ve startovní listině viz
http://www.horskavyzva.cz/startovka/jeseniky-2020 stav "Zaplaceno", nechť
neprodleně kontaktuje pořadatele na info@horskavyzva.cz aby se platba i registrace
zkontrolovala a startovné včas odsouhlasilo manuálně.

2) Na místě: kancelář závodu Červenohorské sedlo
-dne 7.8.2020 od 17:00 do 22:30hod.
-dne 8.8.2020 od 6:00 do 9:00hod.
Cena startovného: 900,- Kč/os.(1800,- Kč/dvojici)
-při registraci na místě bude pouze omezená možnost zakoupení pamětních předmětů
závodu
-platba na místě je možná pouze v hotovosti, v CZK

