Propozice
HORSKÝ PŮLMARATON - ŠUMAVA - 1. ročník

Pořadatelé:

Pearmanent s.r.o. + Markéta Kalinová
Datum závodu:

Sobota 16. května 2015
Centrum závodu:

Železná Ruda - Špičák, okolí OREA Hotel Špičák ***
GPS 49.1703114N, 13.2356892E
Přihlášky:

Elektronicky v přihláškovém formuláři v sekci REGISTRACE nebo na místě
Maximální počet závodníků - 300 lidí
Startovné:

250 Kč – zahrnuje organizaci závodu, občerstvení na trati a v cíli
!!! AKCE !!! - startovné na všechny 3 závody série HORSKÝ PŮLMARATON (Šumava,
Krušné hory, Krkonoše) za 600 Kč (ušetříte 50 Kč na každém závodě)
Startovné na dětský závod - 0 Kč
Platby za startovné zasílejte na účet 2800367248/2010 (Fio Banka)
Jako variabilní symbol uveďte vygenerovaný kód, který dostanete v potvrzujícím emailu
Parkování:

Parkoviště v okolí OREA Hotel Špičák
Prezentace na akci:

15. 5. 2015 od 19:00 do 20:00
16. 5. 2015 od 08:00 do 11:30

Start:

Závod na 10 km - 10:00
Půlmaraton (21 km) - 12:00
Dětský závod - 15:00 (bude uskutečněn v případě zájmu)
Časový limit:

Závod na 10 km - 2 hodiny
Půlmaraton (21 km) - 3,5 hodiny
Trasa závodu:

Půlmaraton (21km) - převýšení 730 m
Kopcovitý profil (zpevněné cesty 40%, nezpevněné cesty 40%, asfalt 20%)
Start a cíl závodu je v okolí OREA Hotel Špičák - dalšími významnými místy na trati jsou
Pancíř, Můstek, Suché Studánky, Šukačka, U Obrázku, Šmauzy, Pancíř - detailní trasu závodu
naleznete v sekci MAPA
Vypsané kategorie:

Závod na 10 km - M (muži) a Ž (ženy)
Půlmaraton (21km) - M (muži) a Ž (ženy)
Dětský závod - bude upřesněno na základě přihlášených účastníků
Vyhlášení vítězů:

Pro první 3 muže a ženy na 10 km i na půlmaraton (21 km) budou připraveny diplomy a
věcné ceny, očekávaný čas vyhlášení 15:30
Pravidla a podmínky:

1. Závodník je povinen dbát pokynů pořadatelů.
2. Závod se běží za každého počasí.
3. Závod je veřejný, není potřeba žádná licence.
4. Pořadatelé nepřebírají odpovědnost za zdravotní stav účastníků. Závodí se za plného
provozu, buďte tudíž ohleduplní k ostatním turistům a cyklistům. Účastníci závodí na vlastní
nebezpečí.
5. Pořadatelé prosí závodníky o dodržování obecných zásad chování v přírodě. Tratě vedou
prostorem CHKO Šumava.

Kontakty:

Pavel Hruška
+420 775 670 277
apragueguide@gmail.com

Mirek Kalina
+420 602 305 007
mirek.kalina@gmail.com

