Rock Point – Horská výzva 2017
Propozice: 3.závod – Šumava(SHORT)
Start závodu:
-HROMADNÝ - 22.července 2017 v 10:00hod. - Železná Ruda(u fotbalového hřiště)
Pořadatel:
Top race agency z.s., Leštinská 978/34, Zábřeh na Moravě, 789 01, Tel.+420 776 624 718,
e-mail: info@horskavyzva.cz
Ředitel závodu:
Pavel Zitta, Kosmonautů 3, Zábřeh na Moravě, 789 01, Tel.: +420 776 624 718, e-mail:
pavelzitta@seznam.cz
Otevírací doba kanceláře závodu k registraci a vyzvednutí startovního čísla:
Pátek 21.7 od 17:00 do 22:30hod.
Sobota 22.7 od 6:00 do 9:00hod.
Místo startu/cíle + kanceláře závodu:
-Železná Ruda(u fotbalového hřiště) - https://mapy.cz/s/1nMS5
GPS: 49.1355408N, 13.2280097E
Parkování:
Zdarma - Železná Ruda(u fotbalového hřiště) - https://mapy.cz/s/1nMS5
GPS: 49.1355408N, 13.2280097E
WC:
-Železná Ruda(u fotbalového hřiště) - https://mapy.cz/s/1nMS5
GPS: 49.1355408N, 13.2280097E
Sprcha:
Zajištěna: Železná Ruda(u fotbalového hřiště) - https://mapy.cz/s/1nMS5
GPS: 49.1355408N, 13.2280097E
Soutěžní kategorie:
-Muži (jednotlivci/dvojice)
-Ženy (jednotlivci/dvojice)
-Mix (dvojice)
-Dogtrekking Muži (pán + 1pes)
-Dogtrekking Ženy (pán + 1pes)
Délka závodu:
-cca 18,6km
Časový limit pro dokončení:
-8hod.

Značení trati:
-JE POUZE INFORMATIVNÍ
–značkovací červeno-bílou páskou na stromech, keřích apod. na křižovatkách a
nepřehledných úsecích BÍLÝMI cedulkami s reflexní páskou s nápisem Rock Point –
Horská výzva
-Více o značení trasy na webu v sekci „Značení závodů“, či v odkazu:
http://www.horskavyzva.cz/znaceni-zavodu/
POZOR: Na trase závodu se doporučuje orientovat prioritně podle své, či
pořadatelem přiložené mapy A4 a nespoléhat se bezmezně na zaznačení trasy
pořadatelem, které bylo v minulosti již několikrát přeznačeno, či strháno neznámým
záškodníkem!
Občerstvovací stanice + časové limity + zákres + km :
1)Pancíř(Limit 4:30hod.), zákres: https://mapy.cz/s/1QmIX - 10.km
Sortiment občerstvení:
Jídlo: salám, pečivo, koláčky, čokoláda, musli tyčinky, ovoce atd.
Pití: voda, iontové nápoje, cola, čaj(v případě špatného počasí)
(Pro pejsky: granule + voda)
Svoz závodníků:
1)Pancíř(Limit 4:30hod.), zákres: https://mapy.cz/s/1QmIX - 10.km
-svozové auto vyrazí směr cíl vždy až po naplnění přepravních kapacit, či po ukončení
časového limitu na kontrole
Trasa závodu:
https://www.novehory.cz/cs/tour/bh-v-terenu/rock-point-horska-vuzva-2017-umavashort/21927637/
Start - Železná Ruda, Hrnč íř - hotel, Pod Švýcárnou, Hofmanky, Pancíř , Špič ácké sedlo,
Špičák, Železná Ruda - Cíl
GPX ke stažení ve spod stránky:
https://www.novehory.cz/cs/tour/bh-v-terenu/rock-point-horska-vuzva-2017-umavashort/21927637/
Povinná výbava:
Muži, Ženy, Mix:
-nabitý mobilní telefon
Dogtrekking Muži/Ženy:
-nabitý mobilní telefon
-očkovací průkaz pejska
-náhubek(pouze na start závodu)
-vodítko, či úvazek
POZOR: Připnutí pejska je nutné po celou dobu závodu, v případě, že bude
zaznamenán závodník na trase závodu s pejskem na volno, bude ihned
diskvalifikován)!
Vyhlášení vítězů: vždy první 3 závodníci v kategorii + vypsané prémie:
-sobota 22.7.2017 v 16:00hod., či po příchodu všech vyhlašovaných závodníků

Ceny:
-věcné pro první 3 závodníky v kategoriích Muži, Ženy, Mix
-věcné pro první 3 závodníky s pejsky v kategoriích Dogtrekking Muži/Ženy (jak pro pána,
tak psa)
-kategorie Dogtrekking Muži/Ženy je započítávána samostatně mimo pořadí
celkového hodnocení kategorií Muži, Ženy, jak v jednotlivých závodech, tak celém
seriálu.
Každý startující má po řádné registraci a zaplacení startovného právo na:
-Parkování v blízkosti startu a cíle
-Využití sociálních služeb v areálu startu a cíle označených pro účely závodu
-Uschování cenností a zavazadel v prostoru kanceláře závodu na dobu do ukončení
časového limitu závodu, který absolvuje
-Měření svého času časomírou ve formě RFID čipů(výsledky závodu budou vždy
zveřejněny do druhého dne na webu závodu www.horskavyzva.cz )
-Využití občerstvovacích stanic při závodě k načerpání energie(jídlo, pití)
-Využití lékárničky první pomoci v případě nutnosti na všech občerstvovacích stanicích
-V případě platného zdravotního pojištění - přivolání Horské služby ČR v případě zranění,
či hrozícího nebezpečí.
-V případě platného zdravotního pojištění - využití servisu Záchranné služby ČR v prostoru
cíle k ošetření, příp.převozu do nemocnice.
-Využití bezplatné dopravy zpět do prostor startu a cíle ze ZÁCHYTNÉHO BODU (viz
propozice k danému závodu) – přepravní vozidlo vyjede ze svozového bodu vždy až po
naplnění kapacit sběrného vozidla, či na konci časového limitu svozového místa!
-Získání pamětní medaile v cíli
-Využití teplého jídla a pití v cíli závodu(po předložení platné stravenky, kterou obdrží
závodník jako součást registračního balíčku)
-V případě umístění-se na oceněných příčkách jak v jednotlivých závodech, tak celkovém
pořadí seriálu - převzetí věcných, či finančních cen.
Další příplatkové předměty k registraci:
-Pamětní značkové tričko - příplatek 290,- Kč (grafika ZDE )
Možnosti registrace do závodu:
1)On-line: Formou elektronické přihlášky na www.horskavyzva.cz
-pouze do 10.7.2017 (uzávěrka ve 23:55hod.)
Cena startovného(dle termínu úhrady převodu):
od 1.3.2017 do 19.6.2017: 390Kč/os.(780Kč/dvojici)
od 20.6.2017 do 10.7.2017: 490Kč/os.(980Kč/dvojici)
Pozn.: Kat.dogtrekking platí pouze za 1 os., pejsek jde zdarma!
-Platba bank.převodem na účet číslo: 2301190513 / 2010 - Top race agency z.s.
(Fio a.s.)

-Splatnost startovného je do 5-ti pracovních dnů od data registrace, nejpozději však do
12.7.2017!
-Při neprovedení převodu do tohoto termínu bude dvojice vyřazena ze startovní soupisky!
-Částka za startovné je určována dle data převodu, nikoliv dle data online registrace, či
kdy dorazí pořadateli převod na účet!
-Při převodu nižší částky, než je ve splatném termínu dáno, bude pořadatel vymáhat
doplacení dané výše!
-Registrace dvojice se stává kompletní až po uhrazení startovného oběma členy dvojice
(u kat.Dogtrekking muži/ženy jedním členem)!
-Zaplacené startovné není možné vrátit!
-Zaplacené startovné je možné pouze převést na jinou osobu, či dvojici a to kdykoliv do
48hodin do startu onoho závodu!
-Při provedení převodu startovného na jinou osobu, či dvojici NELZE měnit velikosti
příplatkových pamětních triček, která byla původně objednána a dvojice také ztrácí nárok
na pamětní startovní čísla se jmény.
-Pokud si závodník objednal při on-line registraci také příplatkové pamětní tričko +290,- Kč
je nutno toto připočítat k ceně startovného a uhradit současně se startovným
převodem na účet a je nutno si toto vyzvednout v době otevření kanceláře závodu
před závodem!
POZOR: Pokud tak dvojice/závodník neučiní, nárok na toto zaniká bez možnosti
vrácení peněz!
Pro správné přiřazení platby převodem na účet je nutné uvádět do kolonky
přiřazený variabilní symbol, který obdržíte na e-mail po úspěšné registraci do
závodu + své plné jméno do kolonky „Zpráva pro příjemce“
-Po přijetí platby se neodesílá závodníkovi žádné potvrzení, závodník je povinen si
toto zkontrolovat sám v seznamu registrovaných viz
http://www.horskavyzva.cz/startovka/beskydy-2017 , kdy po uhrazení a přijetí platby
se do cca 5-ti pracovních dnů u jeho jména, či týmu zobrazí stav „Zaplaceno“ - tím
se stává registrace kompletní!
2)Na místě – kancelář závodu Železná Ruda
-dne 21.7.2017 od 17:00 do 22:30hod.
-dne 22.7.2017 od 6:00 do 9:00hod.
Cena startovného: 590Kč/os.(1180Kč/dvojici)
-kat.dogtrekking platí pouze za 1 os., pejsek jde zdarma!
-bez možnosti zakoupení pamětního trička

