28. MTB-CUP maraton Sebnitz
Prvni bodované kolo v rámci Pekla severu (www.pekloseveru.cz)
Pořadatel:

Sebnitzer Radfahrerverein 1897 e.v., Rosenstraße 20, 01855 Sebnitz

E-Mail/Kontakt:

steffenraum@web.de Tel: 0170/ 48 96 182

registrace:

https://www.zpn-timing.de/sebnitz2019

Časový rozvrh:

05.05.2019

od 8.00 hod.
10.00 hod.
10.30 hod.
11.00 hod.
12.00 hod.
12.10 hod.
13.00 hod.
ca. 15.30 hod.

Výdej startovních čísel
Naděje I
1-2 kola á 0,5 km
Naděje II
2 kola á 1,5 km
Teenies
3 kola á 1,5 km
Start maratonů, všechny vzdálenosti
Závod běhadel
Vyhlášení vítězů závodu běhadel, nadějí a teenies
Vyhlášení vítězů maratonů, všechny vzdálenosti

Věkové kategorie:

Závod běhadel
trpaslíci
Naděje I
Naděje II
Teenies
Mládež
Ženy
Ženy

do 2016
2016 – 2019
2015 - 2013
2012 – 2010
2009 – 2007
2006 – 2003
1984-2002
od.1983

(ch/d)
(ch/d)
(ch/d)
(ch/d)
(ch/d)
(ch/d)

Elite / muži
od 2002
všichni ti, kteří chtějí být zařazeni do těchto tříd, mají nárok na start!
Masters I
Masters II
Masters III
Masters IV
Délky tratí:

1989 - 1980
1979 - 1970
1960 - 69
od 1959

50 km (3 kola)
Elite / muži, Masters I a Masters II
34 km (2 kola)
Ženy, Masters III /IV
17 km (1 kolo)
Mládež

Rozhodný není věk v den akce, ale rok narození.
Vyzvednutí startovního čísla je možné pouze osobně proti podpisu podmínek akce a po
předložení osobního dokladu.

Osoby mladší 18 let se akce mohou zúčastnit pouze poté, co rodiče podepíší Prohlášení o
souhlasu s účastí. Pokud se rodiče nemohou dostavit, musí být předložena plná moc k podpisu
udělená plnoleté osobě a doložena kopie osobního dokladu rodičů, jinak není podpis
Prohlášení o souhlasu možný a tím ani účast na akci.
Startovní poplatky:
Elite / muži, Masters I
Masters II a IV, Ženy
Teenies, Mládež
Naděje I-II
Ženy 1984-2002
Ženy 1983

15,00 €
15,00 €
4,00 €
2,00 €
15,00 €
15,00 €

druhe Kategorie

volne

Trať:
Jede se posle 0,5 km – start okruh po 16,5 km dlouhém maratonském okruhu, který se skládá
z lesních a hospodářských cest, jakož o singletrailů. Každé kolo představuje stoupání 420
výškových metrů.
Trať je pestrá a skládá se z technicky zjednodušené tradiční XC trati prodloužené o úseky
typické pro maratony. Za normálních podmínek a při běžných jezdeckých schopnostech jakož
i suchém počasí lze trať téměř celou jet. Okruh je rychlý, avšak kondičně náročný.
Trať je vyznačena pomocí pásků a žlutých směrovek s označením SMC (Sebnitzer MTB
Cup).
Na křižovatkách stojí v případě potřeby pořadatelská služba. Jejích pokynů musí být dbáno.
Na okruhu je v blisko start/cil občerstvovací a service stanice s vodou, ovocem a
müsli/sušenkami tyčinkami.
Předěl okruhu se od cílového dojezdu.
Podmínky účasti:
- Na start jsou připuštěna pouze horská kola, elektrokola jsou vyloučena. Každý odpovídá za
připravenost svého kola, zejména za funkci brzd a dalších bezpečnostně relevantních prvků
samostatně.
- Účastníci jsou povinni používat bezpečnostní přílbu.
- Je přísně zakázáno odhazovat, příp. odkládat na trati nebo kdekoli jinde odpadky, obaly,
poškozené duše apod.
- Pořadatel v prostoru startu/cíle zajišťuje odpovídající možnost likvidace odpadů. Výše
uvedené platí výslovně také pro gelové tuby, vzduchové kartuše apod.

- Pokud trať vede po zpevněných cestách, musí tyto být využity a není přípustné zkracování
přes okraje apod. Pokud trať opouští zpevněnou cestu, je toto jasně vyznačeno vymezovací
páskou apod.
- Při odstoupení/vyloučení se již nesmí projet cílem a účastník se neprodleně hlásí v kanceláři
závodu, příp. skutečnost ohlásí traťovému komisaři.
- V případě porušení některého z výše uvedených pravidel je pořadatel oprávněn účastníka
vyloučit z dalšího závodu a/nebo z hodnocení.
Účastník s tímto výslovně souhlasí.
V případě neuskutečnění či přerušení akce z důvodu vyšší moci nebo z důvodů, které
pořadatel nemůže ovlivnit, nemají účastníci nárok na náhradu startovného ani na náhradu
jiných výdajů.
Ceny:
První tři účastníci v každé kategorii obdrží poháry a věcné ceny.
Vyloučení odpovědnosti:
Podmínkou účasti každého účastníka je jeho souhlas, že škody na své osobě a majetku vzniklé
v souvislosti s účastí na závodu ponese samostatně a že se vzdává vznášení nároků vůči
osobám, institucím či firmám, které závod realizují. Pořadatelé, rozhodčí, organizátoři,
pomocníci a sponzoři ani jejich zákonní zástupci a pomocníci v nezaviněných případech
neručí za nároky účastníka v souvislosti s ohrožením života, tělesnými zraněními a ohrožením
zdraví ani za věcné škody. Tyto nároky jsou vyloučeny, pokud nedošlo k úmyslnému či hrubě
nedbalému jednání výše uvedených osob. Mírně nedbalé jednání opodstatňuje pouze ručení za
škody vyplývající z ohrožení života, tělesných zranění a ohrožení zdraví, které vyplývají z
porušení veškerých smluvních povinností. Každý účastník prohlašuje podpisem na formuláři
přihlášky nebo odesláním označené online přihlášky, že vyhlášení, pravidla, předpisy a
podmínky četl a porozuměl jim, přijímá je a je dostatečně pojištěn pro případ úrazů, a že se
účastní na vlastní riziko.

