Saar Challenge long
Termín konání: 22. září 2018
Start závodu: 22. září 2018 v 9:00 hod.
- start je pro všechny kategorie HROMADNÝ
Pořadatel: KTS Pardubice, z. s., Boženy Vikové-Kunětické 2571, Pardubice, 530 02, tel.: +420 602
888 623, e-mail: ktspardubice@seznam.cz
Ředitel závodu: Mgr. Jakub Jaroš, Boženy Vikové-Kunětické 2571, Pardubice, 530 02, tel.: +420 602
888 623, e-mail: ktspardubice@seznam.cz
Místo startu: Hlinsko, Dvořákovo nábřeží (mapa)
Místo cíle: Hlinsko, sportovní areál Olšinky (mapa)
Parkování: Hlinsko, sportovní areál Olšinky (mapa)
Šatna: Hlinsko, sportovní areál Olšinky (mapa)
WC a sprcha: Hlinsko, sportovní areál Olšinky (mapa)
Kategorie jednotlivci:
- Muži A

- do 35 let

- Muži B

- 36 - 49 let

- Muži C

- nad 50 let

- Ženy A

- do 30 let

- Ženy B

- 31 - 44 let

- Ženy C

- nad 45 let

Registrace:
Kategorie jednotlivci:
1) Formou elektronické přihlášky – registrace otevřena od 1. 3. 2018 na webu závodu
pouze do 10. 9. 2018 (uzávěrka ve 20 hod.)

- cena startovného:
- od 1. 3. - 31. 5. 2018: 450 Kč, zahraniční platba:

18€

- od 1. 6. - 10. 9. 2018: 550 Kč, zahraniční platba:

22€

- platba bankovním převodem na účet číslo: 1365478036/3030

-

splatnost startovného je do 5-ti pracovních dnů od data registrace, nejpozději však do 11. 9.
2018

-

při neprovedení převodu do výše uvedeného termínu bude závodník vyřazen ze soupisky

-

částka za startovné je určována dle data převodu, nikoliv dle data, kdy dorazí pořadateli
na účet

-

při převodu nižší částky, než je ve splatném termínu dáno, bude pořadatel požadovat
doplacení dané výše

-

registrace se stává kompletní až po uhrazení startovného

-

zaplacené startovné se nevrací

-

zaplacené startovné je možné převést na jinou osobu a to kdykoliv do ukončení termínu
splatnosti startovného k danému závodu

-

po ukončení termínu splatnosti startovného je možné převést registraci na jiného
závodníka, a to v místě startu - v kanceláři ředitele závodu, pouze během otevírací doby
kanceláře konkrétního závodu

-

pro správné přiřazení platby převodem na účet je nutné uvádět do kolonky "zpráva
pro příjemce" : příjmení závodníka

2) Na místě – Hlinsko, areál Olšinky
- při výdeji startovních čísel ve stanovených hodinách den před startem a v den startu:
o jednotlivci: 650 Kč, zahraniční platba:
 bez nároku na pamětní medaili

26€

při registraci obdržíte:
- startovní číslo - nevrací se
- kontrolní karta se záznamem kontrolních bodů - vrací se v cíli ke kontrole
- mapa závodu vel. A3 s podrobným itinerářem trasy - nevrací se
- poukaz na jídlo a pití v cíli - každý závodník má za odevzdání poukazu (v cíli v prostoru výdeje
jídla) nárok na jedno jídlo a pití zdarma v ceně startovného

Každý, kdo úspěšně absolvuje závod, obdrží medaili „Saar Challenge finisher“.

Výdej startovních čísel:
-

v pátek 21. 9. 2018
v sobotu 22. 9. 2018

- 17:00 - 19:00
- 06:00 - 08:00

Informace o závodě LONG:
Délka závodu: 66 km
Převýšení: 1414 m
Časový limit pro dokončení: 11 hod.
Značení trati: je POUZE INFORMATIVNÍ
Značkovací červenobílou páskou na stromech, keřích apod., na křižovatkách a nepřehledných
úsecích trasovacím sprejem nebo cedulemi s nápisem Saar Challenge a červenobílou páskou.
POZOR:
Doporučuje se prioritně orientovat podle své, či pořadatelem přiložené mapy A3, a konfrontovat
zakreslenou trasu s barvami mezinárodně uznávaných turistických značek!
Občerstvovací stanice: 5 x (jídlo+pití)
1) Parkoviště pod Žákovou horou: 15. km, limit: 2:30 hod.
2) Kadov: 29. km, limit: 5:00 hod.
3) Křižánky: 40. km, limit: 6:30 hod.
4) Karlštejn: 49. Km, limit: 8:00 hod.
5) Paseky: 56. km, limit: 9:30 hod.

Svoz závodníků 3x:
1) Parkoviště pod Žákovou Horou: 15. km, limit: 2:30 hod.
2) Křižánky: 40. km, limit: 6:30 hod.
3) Paseky: 56. km, limit: 9:30 hod.

- svozový vůz přivolá obsluha občerstvovací stanice, auto vyrazí směr cíl vždy až po naplnění
přepravních kapacit 6 os., včetně řidiče, či po ukončení časového limitu na kontrole.

Trasa závodu: http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/?d=225759
Start: Hlinsko, Hamry, Lány, Lhoty, Vortovský vrch, Morký kout, Mariánská Huť, Žákova hora, Stříbrná
studánka, Pod Žákovou horou, Frýšavský kopec, Brožova skalka, Tři Studně, Medlovský rybník,
Medlov, Podmedlovský Mlýn, Pasecká skála, U Rumunské Kapličky, Kadov, Dráteníčky, Malínsá
skála, Lisovská skála, Pod Lisovskou skálou, Devět skal, Pod Bílou skálou, Křižánky, Plaňkovka, Čtyři
palice, Milovské perníčky, Zkamenělý zámek, Karlštejn, Svratka, Svratouch, Paseky, Filipov, Dědová,
Na Blatech, Ratajské rybníky, Hlinsko - Cíl
GPX ke stažení ve spodu stránky: http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/?d=225759
Povinná výbava:
- mobilní telefon, láhev na pití či camelbag

Doporučená výbava:
- čelovka a náhradní baterie (důrazně doporučujeme - je však na každém závodníkovi, aby zhodnotil
svou výkonnost a rozhodl se, zdali potřebuje k úspěšnému dokončení závodu čelovku – za případnou
ztrátu na trati z důvodu absence čelovky nenese pořadatel zodpovědnost)
- pás na startovní číslo

Vyhlášení: vždy první 3 závodníci v kategorii:
-

sobota 22. 9. 2018 v 18:00 hod., či po příchodu všech vyhlašovaných závodníků

Ceny:
-

věcné pro první 3 závodníky z každé kategorie

