NAPAJEDLA IN-LINE 2017

Moravská inline tour LUIGINO.cz 2017 a Český pohár v inline půlmaratónu
závody in-line bruslařů
závody začátečníků na všem co má kola kromě bicyklů na vlastní
pohon (brusle,koloběžky,atd)
a Velká cena EUROBIKE – koloběžky
Záštitu nad závodem převzali:
starostka města Napajedla
Ing.Irena Brabcová
generální ředitel Fatra,a.s.
Ing. Pavel Čechmánek
finančně podpořeno Zlínským krajem
Datum konání:
sobota 3.6.2017
Místo konání:
Napajedla,centrum města,start a cíl před budovou České spořitelny.
Pořadatel:
Fitcentrum Slavia Napajedla a město Napajedla
Ředitel závodu: Ing. Miroslav Vycudilík
Hlavní rozhodčí: MUDr. Denis Krupka
Závodní okruh:
Trať je vedena po asfaltových komunikacích a plochách v centru města.
Délka okruhu je 1.130 metrů, min. šířka 6 metrů.

Kategorie účasti:
Začátečníci
2012 a mladší s rodiči
Žáci, žákyně D
2010 – 2011
Žáci, žákyně C
2008 – 2009
Žáci, žákyně B
2006 – 2007
Žáci, žákyně A
2004 – 2005
Kadeti, kadetky
2002 – 2003
Junioři, juniorky B
2000 - 2001
Junioři, juniorky A
1998 - 1999
Senioři, seniorky
1997 a starší
Masters 30
1987 – 1978
Masters 40
1977 – 1968
Masters 50
1967 – 1958
Masters 60+
1957 a starší
Open – neomezeně
Hobby – omezení se týká pouze na vysoké boty a průměr koleček do 91
mm.
Vzdálenosti
Začátečníci, Žactvo D
400 m
Žactvo C,
1.130 m (1 okruh)
Žactvo B, Žactvo A, Kadeti - tky,
3.390 m (3 okruhy)
Open – sprint
10.170 m (9 okruhů)
Open – půlmaratón
21.470 m (19 okruhů)
Hobby
5.650 m (5.okruhů)
Pozn. Max. povolené délky tratí pro žactvo A 10 km, žactvo B 3 km,
žactvo C 1 km a žactvo D 500 m.
Přihlášky:
Viz formulář na http:

https://www.luigino.cz/moravska-inline-tour-luigino-cz.html
V případě nenaplnění jednotlivých kategorií i později.
Podklady pro registraci: jméno a příjmení, rok narození, adresa, klub a
kontakt.
Další případné informace na:
www.luigino.cz/moravska-inline-tour-2017.html
www.cskb-inline.cz,
www.ssco.cz,
www.centrumslavia.cz,

Pravidla:
Závodí se v souladu s propozicemi závodu a se soutěžním řádem a
pravidly ČSKB. Závodu se může zúčastnit každý bruslař bez ohledu
na druh bruslí, výkonnostní úroveň a klubovou příslušnost.
Startovné:
Závod na 10.170 m nebo 21.470 m
- 200,- Kč (přihlášení + platbě ONLINE)
- 300,- Kč – na místě
Ostatní
- 50,- Kč (přihlášení + platbě ONLINE)
- 100,- Kč – na místě
Pokud se závodník přihlásí do více závodů, platí pouze jedno startovné.
Startovné se platí v hotovosti při prezentaci před závodem nebo dle
podmínek přihlašování Moravské inline tour.
Upozorňujeme,že účastníci soutěžních závodů musí při prezentaci
uhradit kromě startovného také zálohu 200,- Kč za zapůjčení
čipu,která jim bude po skončení závodu a odevzdání čipu opět
vrácena
Program:
Pátek 2.6.2017
17.00 – 19.00 večerní bruslení na části závodního okruhu
Sobota 3.6.2017
od 12.30 – prezentace závodníků v prostoru startu - obchod Baltaci,
konec prezentace vždy 60 min. před začátkem daného závodu
14.05 – 14.15 závod na 400 m, Začátečníci s rodiči odrážedla
+ koloběžky - cena Fatra,a.s.
14.20 – 14.30 závod na
400m, Začátečníci s rodiči na bruslích,
Žactvo D – cena detskeboty.cz
14.35 – 14.50 závod na 1.130 m, Žactvo C,
14.55 – 15.15 závod na 3.390 m, Žactvo B, Žactvo A, Kadeti-tky
15.20 – 15.45 závod na 10.170 m, HOPE Sport open sprint
15.50 – 16.15 závod na 5.650 m, Hobby pro příchozí cena Fitcentra
Slavia
16.20 – 16.40 Velká cena EUROBIKE 4.520 m– open koloběžky
16.45 – 17.50 závod na 21.470 m Moravská inlineTour a ČP.
- open 1/2maratón pohárový závod mužů a žen.
Ženské kategorie v půlmaratónu startují odděleně.
18.00 – vyhlášení výsledků
18.30 - InLine music
Upozorňujeme, že uvedené časy jsou pouze orientační a mohou se změnit.

Ceny pro vítěze:
Na první tři závodníky absolutního pořadí ½ maratónu čekají tyto
odměny:
Muži
Ženy
1
2 500,- Kč
2 500,- Kč
2
1 500,- Kč
1 500,- Kč
3
1 000,- Kč
1 000,- Kč
V tomto závodě se vyhlašuje nejlepší závodník v kategoriích Kadeti-tky
Junioři- jky A + B, Masters 30, Masters 40 a Masters 50.
V závodech Open sprint a Hobby se vyhlašují vždy tři nejlepší závodníci,
kteří obdrží věcné ceny. Muži a ženy se hodnotí zvlášť.
Ze všech závodů bude vyhlášen nejstarší účastník.
V závodech kategorie Začátečníci,Žactvo A,B,C,D a Kadeti-tky se
vyhlašují vždy tři nejlepší závodníci,kteří obdrží hodnotné věcné ceny,
v těchto kategoriích se vyhlásí nejlepší závodník mající bydliště
v Napajedlích. Chlapci a dívky se hodnotí zvlášť.
Služby zajištěné pořadatelem.
Během závodu zajišťuje pořadatel občerstvení ve formě nealko nápoje.
Závodníkům budou k dispozici WC a šatna.
Brusle:
Jsou dovoleny všechny typy bruslí, včetně inline bruslí a klasických
kolečkových bruslí se dvěma kolečky na dvou nápravách, omezení se týká
pouze závodu Hobby, kde jsou povoleny pouze vysoké boty a průměr
koleček do 91 mm.
Chrániče:
Závodníci jsou povinní mít během závodu na hlavě přilbu (stačí i
cyklistická). Dále doporučujeme použít chrániče zápěstí,loktů a kolen.
Pojištění:
Organizátoři nepřebírají zodpovědnost za zranění a případné ztráty a
poškození výstroje před a během závodů. Účastníkům doporučujeme
sjednat si na dobu závodů individuální pojištění.
Ostatní:
Vedení závodu si vyhrazuje právo v případě nutnosti diskvalifikovat
účastníka závodu, který se na závodní trati při rozbruslování pohybuje bez
ochranné přilby.
Protesty:
Účastníci závodu na 21.470 m a 10.170 m, kteří se cítí být při závodě
poškozeni,mohou podat protest nejpozději do 15 minut po zveřejnění
výsledků závodu na místě prezentace. Protest lze podat písemně spolu se
složením částky 500,- Kč u hlavního rozhodčího.Při zamítnutí protestu
propadne poplatek pořadatel

Informace o možnostech ubytování: Areál Pahrbek Napajedla, www.pahrbek.cz,
tel. +420731102690
Baltaci Napajedla, www.napajedla.eu,
tel. +420773870874
Hotel Společenský dům Otrokovice, www.hotel-batov.cz
tel. +420577650111
platí heslo “inline Napajedla“
Informace o možnostech stravování: Areál Centrum u přístavu, www.centrum-upristavu.cz
tel. +420724011511

Květen 2017

Vypracoval: Ing M.Vycudilík

