PŘIHLÁŠKA BRADLO CUP 2019
11. 5. 2019
Příjmení a jméno:
E-mail:
Kategorie:*

Trať:**

Bydliště (pouze místo):

Rok narození:
Sportovní klub:

* napište kategorii: muži do 40let -> M40- ; muži nad 40let -> M40+ ; ženy do 40 let -> Z40- ; ženy nad 40 let -> Z40+
(rozhodující je ročník narození, nikoli přesný datum, tzn., že narozeni do 31. 12. 1979 jsou v kategorii 40+)
** napište vybranou trať závodu: 5km nebo 10km

Pravidla závodu
-

-

-

-

-

Start (hromadným způsobem) i cíl závodů bude na hřišti nad palírnou ve Veleboři. Start doplňkového závodu na
5 km v 13:00 (časový limit závodu 90 min), start hlavního závodu na 10 km v 15:00 (časový limit 150 min). Trasy
povedou převážně po pevných lesních cestách v okolí Bradla a budou značeny běžným způsobem.
Závod se uskuteční za každého počasí.
Každý účastník běží na vlastní nebezpečí (pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné zranění během
závodu). Na samotných běžcích leží osobní zodpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti
uběhnout celou vzdálenost závodu.
Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou účastí v závodu nebo jeho
sledováním.
Přísně se zakazuje používat po celé délce tratě brusle, jízdní kola a jiné jízdní prostředky (na dodržování budou na
trase dohlížet traťoví komisaři).
Klasifikace probíhá zvlášť u mužů a zvlášť u žen a to ve věkových kategoriích do 40 let a nad 40 let v každém
závodě. Samostatně bude vyhlášen celkový vítěz hlavního závodu na 10km, který získá Bradlo Cup.
Pro účast v závodě je nutno se předem přihlásit odevzdáním vyplněné přihlášky, registrovat se v den závodu a na
místě uhradit startovné.
Přihlášku lze zaslat mailem na admin@klopinavelebor.cz (podpis na přihlášce zaslané mailem bude doplněn při
registraci v den závodu), doručit poštou nebo osobně na adresu KLOVEL, Klopina 118, Úsov, 789 73. Přihlášku
doručte do 9. 5. 2019. Závodník může požádat o dodatečné přihlášení (v den závodu při registraci). Prosíme však o
přihlášení v řádném termínu, pro usnadnění organizace a přípravy celé akce.
Registrace závodníků proběhne v den závodu, pro doplňkový závod na 5 km od 11:30 do 12:30, pro hlavní závod
na 10 km od 13:00 do 14:30. Po zaplacení startovného a případném doplnění podpisu na přihlášce obdrží závodník
při registraci startovní číslo.
Cena startovného je 80Kč pro účastníky 15-59 let, ostatní 40Kč. V případě dodatečného přihlášení v den závodu je
cena 100Kč pro účastníky 15-59 let, ostatní 40Kč.
Po doběhnutí do cíle závodník neprodleně odevzdá startovní číslo na stanoviště časoměřičů.
Na trase budou kontrolní a občerstvovací stanice a bude zajištěna autodoprava pro případné „odpadlíky“.
V průběhu závodu bude k dispozici zabezpečené místo pro úschovu věcí (v uzavřeném zavazadle)
Každý účastník, který doběhne nebo dojde v časovém limitu, obdrží v cíli domácí polévku.
Závod je možno absolvovat i v doprovodu psa na vodítku. Za psa plně ručí jeho majitel, případně průvodce.
Přihlášením do závodu účastník souhlasí se zveřejněním poskytnutých osobních údajů ve startovních a
výsledkových tabulkách v den závodu a následně na webových stránkách pořadatele (mail není zveřejňován).
Účastník souhlasí se zasláním pozvánky na další ročníky závodu na poskytnutý mailový kontakt. Účastník také
souhlasí s případným zveřejněním své fotografie ze závodu na webových stránkách pořadatele.

Prohlášení:
Prohlašuji, že souhlasím s „Pravidly závodu“, zúčastňuji se závodu na vlastní nebezpečí a jsem si vědom(a), že
pořadatelé nenesou žádnou zodpovědnost za případné zranění nebo jinou újmu během závodu.

Datum:
……………………………………………………

podpis závodníka

