
Propozice soutěže

O pohár starostu města Prostějov

6. ročník

I. a II. kolo

SPORTOVNÍ DEN NA KOLEČKÁCH

       

1.5. 2010  a  18.9. 2010

ADRENALINSPORT KLUB

&

FK DUKLA Prostějov



místo konání

Severní obslužná - Prostějov, za zimním stadiónem a Nemocnicí

pořadatelé

ADRENALINSPORT KLUB  Prostějov   a  FK DUKLA Prostějov

trať

Trať je vedena po asfaltové komunikací. Je rovinatá bez jakéhokoliv převýšení.

kategorie účasti

Senioři 1992 a dříve 18 let a starší
Junioři A 1993 – 1994 17 a 16 let
Junioři B 1995 – 1996 15 a 14 let
Junioři C 1997 – 1998 13 a 12 let
Junioři D 1999 – 2000 11 a 10 let
Junioři E 2001 – 2002 9 a 8 let
Junioři F 2003 - 2004 7 a 6 let
Začátečníci 2005 a později 5 let a mladší

Vzdálenosti

Senioři  10  a  21 km
Junioři A  4.800 m 
Junioři B  2.400 m 
Junioři C  1.400 m 
Junioři D  1.200 m 
Junioři E  1.000 m
Junioři F  800 m
Začátečníci  400 m

Volně příchozí se po ukončení závodů mohou zúčastnit volné jízdy po závodním okruhu 

Registrace

Pro usnadnění organizace závodu žádáme zájemce o účast v závodě o zaslání předběžné  
přihlášky nejpozději do 30 dubna nebo 17.záři 2010. Přihlásit se můžete elektronicky na  
adrese:

Email:falconair@quick.cz

Kontaktní adresa pro zasílání přihlášek

email: falconair@quick.cz

facebook: Jaroslav Koribský

skype: jaroslav6969

mailto:falconair@quick.cz


Tel:776892962 nebo 731 659878

Začátečníci a junioři 0,- Kč

Senioři 50,- Kč 

Program

od 11.00          prezentace závodniků

10.00 - 12.50 volné bruslení, prohlídka tratě

13.00 – 13.05 oficální zahájení závodů 

13.10.- 13.20 závod začátečníci – 400 m

13.25 – 13.35 závod na 800 m junioři E a F

13.40. – 14.00 závod na 1.200 m junioři C a D

14.30 – 14.50 závod na 2.400 m junioři B

15.10 – 15.40 závod na 4.800 m junioři A

15.50 – 16.00 vyhlášení vítězů závodu na: 400, 800, 1.200, 2.400  a  4.800 m

16. – 18.00 závod na 10 a 21 km – senioři ( hromadný start)

Startovní čísla

Každý závodník obdrží při prezentaci  startovní číslo. Startovní číslo si musí umístit na  
hrudnik. Bruslaři bez startovního čísla nebudou připuštěni ke startu. 

Startovní skupiny

V případě velkého počtu startujících budou účastníci závodu rozdělení do několika  
startovních skupin-bloku.

Ceny pro vítěze

Pohár, věcné ceny, diplom.

Občerstvení

Během závodu zajišťuje pořadatel občerstvení ve formě nealko nápoje.(Cavalo) 

Brusle

Jsou dovoleny všechny typy bruslí, včetně inline bruslí a klasických kolečkových bruslí se  
dvěma kolečky na dvou nápravách.

Chrániče

tel:776892962


Závodnici jsou povinni mít během závodu na hlavě přilbu (stačí i cyklistická). Dále  
doporučujeme použít chrániče zápěstí, loktů a kolen.

Pojištění

Organizátoři nepřebírají zodpovědnost za zranění a případné ztráty a poškození výstroje před  
a během závodů. Účastníkům doporučujeme sjednat si na dobu závodů individuální pojištění.

Diskvalifikace

Závodníci budou diskvalifikování kvůli následujícím přestupkům:

 jízda bez přilby
 účast v závodě pod cizím jménem
 jízda bez správně umístěného startovního čísla
 výměna startovního čísla
 nesportovní chování
 odstartování v nesprávné startovní skupině
 užití cizí pomoci

Vedení závodu si vyhrazuje právo v případě nutnosti diskvalifikovat účastníka závodu.

Protesty

Účastníci závodu, kteří se cítí být při závodě poškozeni, mohou podat protest nejpozději do 15  
minut od skončení závodu. Protest lze podat jen při složení částky 500,- Kč u hlavního  
rozhodčího. Při zamítnutí protestu propadne poplatek pořadateli.Přijímány budou jen napsané  
a podepsané protesty s podpisem alespoň dvou svědků.

Partneři:         Viz příloha

Poznámka:

V průběhu sportovního dne máme připravený pestrý doprovodní program jako je:

- 7 milové boty,trampolína

- ukázka pilotáže motorových padáku a ultra lehkého vrtulníku

- moderuje Kamil Pecha

- dětská čtyřkolka

Přihláška

Zvolte si způsob registrace, který Vám vyhovuje. Můžete se přihlásit elektronicky nebo  
zasláním "klasické" papírové přihlášky, popřípadě přímo na místě.

Elektronická online přihláška

Odeslání elektronické online přihlášky je nutno učinit do 30.4. nebo 17.9.2010  do 15.00 hod.



Zvolte závod *:
Jméno *:
Příjmení *:
Pohlaví *: muž  žena 
Rok narození *:
Adresa (ulice, číslo) 
*:
PSČ *:
Město *:
Stát *:
Telefon:
Mobil:

Telefonní čísla je třeba uvést v mezinárodním formátu - např.  
+420123456789)

Email *:
Poznámka:
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