ORLICKY ROLLERSKI CUP
14.9.2013
PROPOZICE, 2. ročník
Veřejný závod na kolečkových lyžích, klasicky na 10 km

POŘADATEL
XCSPORT.CZ, Jaroslav Knápek, Štúrova, 1701/55 Praha, IČ: 87351145

START A CÍL
Start: Orlické Záhoří - (silniční přechod do Polska)
Cíl: parkoviště Šerlich sedlo

PROGRAM ZÁVODU
Prezentace:

Dojezd do cíle:
Odjezd pro vozy do místa startu:

14.9.2013 od 8:45 do 9.15, parkoviště Šerlich sedlo, GPS 50°19'22.181"N,
16°23'29.320"E
závodníci vlastními vozy, společný vybranými. Parkování Orlické Záhoří –
parkoviště mezi obecním úřadem a Restaurací Kunštát
Hromadný 11:00 hod, Orlické Záhoří (silnice č. II/311, na úrovni silničního
přechodu do Polska)
cca 11:30 – 12:00 hod
závodníci vlastními vozy společně v cca v 11:30-12:00hod

Vyhlášení výsledků:

parkoviště Šerlich sedlo12:00-12:30

Odjezd na místo startu:
Start:

PŘIHLAŠKY A STARTOVNÉ
Přihlášky je možné podávat pouze přes internet na www.xcsport.cz (odkaz ORC 2013) do středy 11.9.2013!
Startovné: 200 Kč, platba převodem na číslo účtu: 670100-2208417787, kód banky: 6210 do textové poznámky
uveďte jméno a příjmení závodníka
Pozor!: Omezený počet startujících max. 100 závodníků

KATEGORIE
Muži: 18 až 100 let,
Ženy: 18 až 99 let

CENY
Závodníci na prvních třech místech obdrží diplom a věcnou cenu. Cena pro nejrychlejšího závodníka na lyžích
Swenor. Rychlostní prémie u chaty Bedřichovka.
Závod je součástí seriálů závodů na kolečkových lyží Czech Rollerski Classics 2013:
1) Orlicky Rollerski CUP 14.9.2013
2) Silvini Skiroll (c)up Ještěd 29.9.2013)
Celkový vítěz obdrží kolečkové lyže Swenor a hole Swix Triac.

zaluzie-lkm.cz

POPIS TRATĚ
Start: Orlické Záhoří (na úrovni státního přechodu do Polska) po silnici č. II/311 směr Orlické Záhoří, okolo chaty
Bedřichovka (stále po silnici č. II/311) následuje výjezd na Šerlich sedlo.

PRAVIDLA
•
•
•
•
•
•
•
•

Předepsaný styl je klasický, není přípustné bruslení.
Závod se jede za plného silničního provozu. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. Závodník je
povinen řídit se pravidly silničního provozu a tohoto závodu, projet všemi kontrolami a dodržet trasu závodu.
Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR.
Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod.
Vybavení = Ochranná přilba a brýle jsou povinné
Startuje se na kolečkových klasických lyžích libovolného výrobce - podmínkou jsou černá gumová kolečka
s max. průměrem 7cm. Výrobce lyží a typ koleček bude zaznamenán při prezentaci.
Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.
Klasifikováni budou pouze běžci, kteří projedou celou trať, včetně všech kontrol.

ORGANIZAČNÍ TEAM
Ředitel závodu: Jaroslav Knápek
Hlavní rozhodčí: Zdeněk Stuchlík
Tratě: Ladislav Knápek
Časomíra: Zbyšek Škrabal

GALERIE VÍTĚZŮ:
2012: Kautz Michal, Atlas Czech Republic, 0:32:42

zaluzie-lkm.cz

