Parková chůze 2018

6. ročník

18. dubna 2018
Hlavní pořadatel: ZO AVZO TSČ ČR Rybník KOCIÁN Loučná
IČO: 00577901
Reg. číslo: 80091, 788 11 Loučná n/Des. 3
Předseda ZO:
Antonín Kaláb (604101348)
Pořadatelé sekce cyklistiky ZO:
David Chytil, (david.chytil@email.cz)
Roman Fišnar
Ondřej Tříska
Hlavní rozhodčí:
David Chytil

Místo: Loučná nad Desnou, zámecký park
Účast na soutěži: zúčastnit se mohou závodníci i ryzí amatéři
Prezentace: 15:00 – 15:50 hodin v zázemí minigolfu (WC a šatny), vedle hasičské zbrojnice,
za Rybářskou baštou v Loučné nad Desnou, (start vzdálen přibližně 150 m od prezentace)
Start: 16:00 hodin, hlavní brána při vstupu do zámeckého parku
Popis trati: chůze parkem po pískové pěšině (hole nejsou povinné), mapa běhu bude umístěna
u prezentace a na startu závodu
Startovné: zdarma pro občany „zlatého věku“
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Hlavní závodní kategorie a ročníky:
zlatý věk- muži A
zlatý věk- muži B

senioři do 69 let včetně
senioři nad 70 let

(nad 1949)
(do 1948)

zlatý věk- ženy A
zlatý věk- ženy B

seniorky do 69 let včetně
seniorky nad 70 let

(nad 1949)
(do 1948)

Pravidla:
Zlatý věk A (ženy+muži) absolvují 1 kolo o celkové vzdálenosti 1180 m. Časový limit pro
dokončení závodu pro ženy i muže je 40 min., poté nebude závodník klasifikován.
Zlatý věk B (ženy+muži) absolvují 1 kolo o celkové vzdálenosti 750 m. Časový limit pro
dokončení závodu pro ženy i muže je 40 min., poté nebude závodník klasifikován.
Vyhlášení vítězů: dle určení pořadatelem v den závodu
Občerstvení: v prostorech prezentace a v cíli

Upozornění: Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla „fair- play“ a startují na vlastní
nebezpečí s přihlédnutím ke svým schopnostem a ke svému zdravotnímu stavu.
Pořadatel zároveň neručí za škody vzniklé účastníkům nebo jimi samými způsobené.
NA TRATI JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT BĚŽECKÉ TRETRY!
Tento závod by se neuskutečnil bez přispění sponzorů:
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Mapový podklad závodů
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