Věřejný závod na kolech – PEC CUP 2020
Jubilejní 20. ročník
Stejná trať i pro běžce, psy a elektrokola
měřeného handicapového výjezdu na kolech z Vysoké Pece na Lesnou o

PUTOVNÍ POHÁR
DOPROVODNÝ PROGRAM NA LESNÉ 16-22h

Vysoká Pec - Lesná 8.8.2020

Partneři závodu:

OBEC Vysoká Pec

Věřejný závod na kolech – PEC CUP 2020
Vysoká Pec - Lesná 8.8.2020
Letos na Lesné doprovodný program-živá muzika
Grilování,občerstvení

Propozice závodu
Pořadatel:

Ski Club Krušnoborci, obec Vysoká Pec, Horský klub Lesná,
Mikroregion Lesenská pláň, Lyžařský klub Jirkov

Technický pořadatel: Ski Club Krušnoborci
Termín a disciplína:

8.8.2020 výjezd – výběh do kopce 8,6 km na čas + věkový hadicap

Místo konání:

Vysoká Pec - Lesná

Pravidla závodu:

Závodu se mohou zúčastnit muži a ženy a děti všech kategorií. Závod se jede
jako otevřený. Startovní pole je limitováno celkem na 200 účastníků.
Kategorie :













kola děti
2004 - 16 let a mladší
běžci děti
2004 - 16 let a mladší
kola ženy ml.
1951-2003 17-69 let
běh ženy ml.
1951-2003 17-69 let
kola muži ml.
1951-2003 17-69 let
běh muži ml.
1951-2003 17-69 let
kola muži st.
1950- 70 let a starší
běh muži st.
1950- 70 let a starší
kola ženy st.
1950- 70 let a starší
běh ženy st.
1950- 70 let a starší
elektrokola bez omezení věku a výkonu
běžci se psem-Canicross bez omezení věku a rasy psa

Na trase budou podávány nápoje.
Časový handicap dorostenců nad 70 let včetně činí 10 vteřin/rok
počítáno od nejstaršího závodníka, který se závodu zúčastní a jehož
handicap je nulový.
Časový handicap juniorů pod 69 let včetně činí 20 vteřin/rok počítáno od
nejstaršího závodníka, který se závodu zúčastní a jehož handicap je
nulový.
V případě menšího počtu závodníků může pořadatel sloučit věkové kategorie..
Všechny protesty se předkládají písemně do 30min. po uzavření závodu v cíli
současně s vkladem 200,- Kč. V případě kladného vyřízení se vklad vrací.
Slavnostní vyhlášení proběhne přibližně ve 14,00 hod na Lesné
Sběr odpadlíků na trati zajištěn sběrným vozem.

Start :
Cíl :

Od koupaliště Vysoká Pec 12,00 hod.
Horní parkoviště Lesenská pláň

GPS: 51°31´37.41“ S
13°27´53.44“V

GPS : 50°34´09.08“S
13°25´58.47“ V

Vyhlášení výsl:

Horní parkoviště u infocentra Lesenská pláň v Lesné

Ćasový rozpis:

sobota 8.8.2020
09:45
sraz organizátora
10:45 – 11:45 prezentace + vydávání startovních čísel v restauraci
na koupališti ve Vysoké Peci
12:00
start první vlny ( děti, ženy, starší muži)
12:10
start druhé vlny ( mladší muži, běžci,Canicrsss,elektrokola)
14:00-15:00 výhlášení výsledků na Lesné
14:00-17:00 výdej obědů,opékání buřtů,občerstvení,-volná zábava
16:00-22:00 doprovodný program,žívá hudba,grilované sele,pivo,oheň.

K tanci zahraje živě na venkovním podiu
bluesová formace UP DOWN BLUES a jazzová formace COPACABAND
Vyhlášení výsledků:

1 hod. po dojetí posledního závodníka + předání diplomů medailí a pohárů

Zázemí v Lesné:

V cíli se bude proti každému startovnímu číslu vydávat teplé občerstvení.
Posezení po závodě – hudba, pivo, opékání buřtů zajištěno.

Parametry tratě :

délka ……………8,6 km,
převýšení…start Vysoká Pec 351 m.nm cíl Lesná 911 m.n.m celkem 560 m

Účast:

Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí.

Startovné:

200.- Kč za závod a závodníka
(děti do 16 let a muži 70 let a starší startovné neplatí)
Startovné se bude vybírat při výdeji startovních čísel.

Přihlášky:

do 7.8.2020 20.00 hod na adresu:
Mailem: krusnoborci@seznam.cz, nebo
Web: www.skiclub-krusnoborci.cz
Online: https://www.webscorer.com/register?raceid=215139 (pref.varianta)
Přihláška obsahuje: jméno, datum narození, klubová příslušnost
Ve vyjímečném případě osobně při prezentaci v den závodu v restauraci na
koupališti nejdéle však do 11,00 hod.

Informace:

www.skiclub-krušnoborci.cz,
Tel.: Řehoř Roman
- 608 444 699

Případné zrušení :

do pátku 7.8.2020 20:00 hod
V případě nepříznivých podmínek bude oznámeno na výše uvedených
webech

Ubytování:

Individuálně ve vlastních stanech a karavanech tábořiště zajištěno, nebo na
vlastních lehátkách na sále budovy B na Lesné

Poznámka:

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v časovém harmonogramu

Činovníci závodu:

před.org.výboru :
místopředseda OV:
ředitel závodu:
rozhodčí na startu:
velitel tratě:
velitel měření:

Pojištění:

Všichni účastníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí a jsou povinni mít
uzavřené odpovídající pojištění. Pořadatel závodu není zodpovědný za
případná zranění závodníků, činovníků nebo diváků. Pro závod doporučujeme
helmu a cyklo rukavice.

Další informace:

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit trasu v případě nutnosti.
Parkování: horní parkoviště u Infocentra Lesenská pláň v Lesné
a v prostoru startu u koupaliště ve Vysoké Peci
V případě že nemáte mobilní doprovod na převoz vozu parkujte v horní cílové
stanici a na kole lze sjet po trase na start závodu. Doprovodný program po
závodě bude v cílovém prostoru na Lesné.
Za posledním závodníkem pojede sběrný vůz.

Doporučení:

Roman Řehoř
Ing. Jindřich Krýdl
Ing. Robert Rössler
Ing.Naděžda Procházková
Ing. Jindřich Krýdl
Ing. Tomáš Procházka

Orientační mapka trasy závodu

