Fitness in-line závody O pohár starosty města Turnova
(3.ročník)

Propozice
Den konání: 26.5.2018
Čas konání: 12,30 – 17 hod.
Místo konání: Areál Maškovy zahrady
Kapacita závodů: 130 závodníků

Kategorie závodů:
A – 2012 a mladší
B – 2011 – 2010
C – 2009 – 2008
D – 2007 – 2006
E – 2005 – 2004
K – 2003 a starší
Pozn. Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu kategorií dle množství přihlášených v jednotlivých kategoriích.

Formát závodů:
Závodí se formou dvouboje. V každém závodě (sprint i delší trať) své kategorie bruslař obdrží body
dle umístění, vítězem se stává závodník s nejmenším celkovým součtem bodů ze všech závodů v dané
kategorii. Při nerozhodném počtu bodů rozhoduje lepší umístění na nejdelší trati.
Na každé trati se jede rozjížďka (v případě malého počtu v kategorii rovnou finále), ze které postoupí
vždy vítěz do finále kategorie, zbylá místa zaplní závodníci s nejlepším časem na dalších místech
napříč rozjížďkami.

Předběžný program:
12,30 – 13,00 hod. – vyzvednutí startovního balíčku
13,00 – slavnostní zahájení
13,10 – 13,25 - trénink
13,30 – 16,30 hod. – průběh závodů
17,00 – slavnostní vyhlášení všech kategorií
Pozn. Časy jsou pouze orientační (závisí na počtu závodníků, průběhu závodů atd.)
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Povinná výbava:
Při závodech ve všech kategoriích in-line je povinné použít helmu! Bez řádně připevněné helmy
nebude závodníkovi umožněno startovat! U dětí jsou navíc povinné ještě chrániče!

Startovné:
150 Kč – registrace do 10.5.2018
200 Kč – registrace do 23.5.2018 (uzávěrka přihlášek)
Registrace probíhá pouze online.
Závody jsou určené pro rekreační bruslaře - nejsou povoleny speedové brusle a brusle s kolečky s
průměrem nad 90mm!

Startovné zahrnuje:









startovací balíček (startovní číslo, občerstvení, atd.)
pamětní medaili (první 3 nejlepší v kategorii pohár)
diplom
zdravotnickou službu
šatnu, sprchy
bezplatné parkování
doprovodný program
slosovatelné startovní číslo (3 výherci)

Doprovodný program:









workshop + freestyle exhibice od trojnásobného mistra Čr Tomáše Brandejse
souteže s Decathlonem
školička bruslení s trenéry Sportinline –pro děti i dospělé
půjčovna bruslí značky Powerslide (od velikosti 29 - 47) – nezapůjčujeme na závody!
testovací jízdy na modelech 2018
možnost výhodného objednání testovaného modelu či inline vybavení
ukázky zdravovědy
ukázky freestyle bruslení
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Pravidla:


každý registrovaný je povinen uhradit startovní poplatek do 5ti dnů od
registrace, v případě že poplatek není včas uhrazen, registrace bude zrušena,



on-line registrace bude uzavřena 23. 5. 2018 ve 23:59 hod.



registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení a připsáním na účet pořadatele
v plné výši
registrační poplatek po jeho zaplacení je konečný a je nevratný
závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci s viditelně umístěným
startovním číslem
pro správné zařazení závodníka do kategorie je rozhodující rok narození, bez
ohledu na to zda již věku před závodem dosáhl v daném roce nebo teprve dosáhne






závod se skuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky, pouze za extrémních
podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka apod.) má pořadatel právo posunout
start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací,




je zakázáno jakkoliv zkracovat závodní trať
pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou
účastí v závodě nebo jeho sledováním
organizátor má právo z kapacitních důvodů uzavřít registraci předčasně bez předchozího
oznámení
pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu a vyhlášení





startovní balíčky, které si závodníci nevyzvednou v den závodu, propadají ve
prospěch pořadatele, nelze je vyzvednout později či si je jiným způsobem
nárokovat,



podmínkou pro předání výhry je osobní účast závodníka na slavnostním vyhlášení
vítězů, ceny nejsou právně vymahatelné,




pořadatel závodu neručí za odložené věci
každý účastník vyplněním registrace prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto
závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je
zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a
pořadatelské služby a účastní dobrovolně
účastník potvrzuje, že pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za
následek diskvalifikaci ze závodu
veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu
mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci partnerů závodu bez
jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu
pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, propozicích , kategoriích a těchto
pravidlech bez předchozího oznámení
nejsou povoleny speedové brusle a brusle s kolečky s průměrem nad 90mm!
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Pořádá:
Sportinline – Pavel Hlubuček
IČ:03 35 65 15
Za podpory města Turnova.

Partneři akce:














Česká Pojišťovna
Decathlon,
Maškova Zahrada
Městská knihovna Antonína Marka
Městská sportovní Turnov
pekárna Mikula
potraviny Domino
Powerslide
Resim
Střední zdravotnická škola Turnov
Zikuda
Ontex
Maškova Zahrada

