Koloběžky Náchod ve spolupráci s městem Náchod, evropským městem sportu 2013 pořádají

Mistrovství ČR v koloběhu Náchod 2015 30.5 – 31.5.2015

datum: sobota 30.5.2015
závod: MČR dlouhý závod, hobby závod pro širokou veřejnost S koloběžkou pro zdraví a závody dětí
místo konání: Náchod - zámecká alej 50.4187444N, 16.1590725E
prezentace: zámecké parkoviště
program:

11:00 – 12:15 prezentace hobby závodu a závodu dětí
12:30 – 15:00 prezentace MČR dlouhý závod
12:45 výklad trati
od 13:00 starty dětských kategorii a hobby závodu S koloběžkou pro zdraví
14:30 vyhlášení dětských závodů a hobby závodu S koloběžkou pro zdraví pro nejlepší 3 v každé kategorii
budou připraveny věcné ceny a diplomy
Ze všech účastníků hobby závodu (zvlášť dospělí a děti) se bude losovat o 2 koloběžky firmy KOSTKA!!!
15:45 výklad trati
16:00 start MČR dlouhý závod, start ve vlnách.
19.00 vyhlášení MČR dlouhý závod
trať dlouhého závodu: ze zámecké aleje zaváděcí částí na Kramolnu a Trubějov, kde se vjíždí na okruh, do

Olešnice, odbočka na hráz rybníka Špinka, křižovatka u Zábrodí, vpravo zpět do Trubějova, kde se bude trať
dělit následovně:
žactvo+kadetky+hobby závod pojedou do cíle = 17km
kadeti+ženy+juniorky pojedou okruh Trubějov-Trubějov 2x = 27 km
všechny kategorie mužů a junioři pojedou okruh Trubějov-Trubějov 4x = 42km.

datum: neděle 31.5.2015
závod: MČR časovka do vrchu
start závodu: Náchod – horní nemocnice 50.4059436N, 16.1643939E
cíl závodu: Dobrošov – Jiráskova chata 50.3992250N, 16.1933822E
program:

8:30 – 9:15 prezentace
9:45 výklad trati
10:00 start 1.závodníka, starty budou individuální po 30s
13:00 vyhlášení MČR časovka do vrchu
délka tratě: 6,5km

VŠEOBECNÉ INFORMACE:
přihlášky:

pro MČR na oba dva dny pouze!!! na www.sportchallenge.cz nebo přes odkaz na stránkách www.kolobezkynachod.cz
na sobotní hobby závod S koloběžkou pro zdraví je možné přihlášení i přímo na místě.
Uzávěrka přihlášek předem je 22.5.2015 !!!!
Při přihlašování na www.sportchallenge.cz je nutné objednat případné ubytování a jídlo (viz.níže).
startovné:

MČR za každý závod od juniorů výše 150,- Kč, kadeti 50,- Kč, žáci zdarma
hobby závod S koloběžkou pro zdraví dospělí 80,- Kč, děti 20,- Kč, předžáci zdarma
platba startovného : platba startovného, ubytování a jídla je možná předem na účet č. 2598103053/0800, pro

závody MČR platba pouze předem na účet !!!!
kategorie pro hobby závod S koloběžkou pro zdraví:

muži/ženy trať 17km
kadeti/tky

2000 – 2002

3km

žáci 2, žákyně 2

2003-2005

1km

žáci 1, žákyně 1

2006 – 2008

předžáci

2009 a ml.

500m
200m (cílová rovinka), lze jet i na odrážedlech

Pro zájemce bude možnost zapůjčení koloběžek po oba dva dny. Koloběžku je možné si rezervovat předem,
pište na info@kolobezky-nachod.cz

kategorie pro MČR na oba dva dny:

2005 - 2003 - žáci, žákyně
2002 - 2000 - kadeti, kadetky
1999 - 1998 - junioři, juniorky
19976 - 1976 - senior muži, ženy
1975 - 1966 - masters muži, ženy
1965 a starší veteráni, veteránky
ubytování: možnost ubytování ve škole TGM Náchod ze soboty na neděli, cena je 50,- Kč za osobu/noc

dále je možnost ubytování v místě cíle nedělního závodu na Jiráskově chatě na Dobrošově viz:
http://www.jiraskovachata.cz/
další možnosti ubytování viz zde: http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/firmy/ubytovani/
stravování: možnost objednat na sobotu těstovinový salát (jogurt,ne majonéza!) se zeleninou s kuřecím

plátkem, cena 80,-Kč.
parkování: v místě prezentace, je nutné dbát pokynů Městské policie, v neděli i v místě cíle.
účast: Členové Českého svazu koloběhu, zahraniční závodníci i příchozí. Závodí se podle soutěžního řádu pro

sezónu 2015 a pravidel koloběhu.
Hobby závod S koloběžkou pro zdraví je otevřen široké veřejnosti.
bezpečnostní předpisy: Ochranná přilba odpovídající právním předpisům a bezpečnostním normám je povinná

pro všechny závodníky. Nedodržení tohoto předpisu znamená zákaz startu, respektive diskvalifikaci. Závodník,
který v den startu nedovrší 18-ti let, je kromě toho povinen na požádání předložit písemný souhlas nejméně
jednoho z rodičů, nebo jejich zákonného zástupce o povolení ke startu na závodě.
různé: Každý startující se účastní na vlastní nebezpečí, je povinen respektovat obecně závazné předpisy,

zejména pravidla silničního provozu, pravidla ČSK a pokyny pořadatelů.
hlavní funkcionáři závodu :

ŘEDITEL ZÁVODU – Miloš
HLAVNÍ ROZHODČÍ -

Tichý

Lenka Kráčmarová

ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ

– iprvnipomoc, zastoupená Bc. Šimkem Jakubem

Souhlas rodičů na závodech ROLLO ligy

Já, .............................................., nar. ................., rodič dítěte ........................................... (dále jen „závodník“),
nar...................
souhlasím, aby se závodník zúčastnil závodu koloběžkové Rollo ligy, který se koná ve dnech ..............................,
v .....................
V rámci tohoto souhlasu prohlašuji, že:
-

závodník je zdravotně a mentálně k účasti v závodu způsobilý,
Jsem se seznámil(a) s propozicemi závodu,
souhlasím se zveřejněním fotografií a videozáznamu ze závodu a jejich využitím ve prospěch
propagace koloběžkového sportu a dalších akcí pořádaných pořadatelem a Českým svazem koloběhu,
souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a jejich
využitím ve prospěch pořadatele a Českého svazu koloběhu.

V .............................. dne .....................
.........................................
podepsán rodič závodníka

