6. závod Slezského poháru amatérských cyklistů FORCE – SPAC 2020

26. ročník Beskyd tour 2020
Propozice
Propozice silniční Beskyd tour 2020
Termín:
Trasy:

29. 8. 2020
A 163km/ 3660m, vypsáno pro kategorii A,B, C (bodování za redukované pořadí + 15b. za účast)
B 121km/2480m, vypsáno pro kategorii D, E, F, ŽA, ŽB, M (bodování za redukované pořadí + 15b. za účast)
Závodník může jet i jinou trasu, než je pro SPAC vypsána, (kromě 50km nejkratší) ale nebudou mu do celkového hodnocení přiděleny body za pořadí,

pouze za účast v závodě a to 15b.
Start:
Bílá v Beskydech, 9:30hod, trasy A,B.
Cíl:
Trasa A - Bílá v Beskydech
Trasa B - Bílá v Beskydech
Kategorie pro závod Beskyd tour:
Trasy A,B: muži: do 29 let- A, 30 -39 B, 40-49 C, 50-55 D, 56-60 E, 61 a více F, ženy do39 let Z, nad čtyřicet let ZV
Bodování do SPAC bude následně vyfiltrováno a přiděleno dle kategorií slezského poháru.
Přihlášky:
Na internetové adrese www.beskydtour.cz dle kategorií závodu Beskyd tour
Pořadatel: KOLEČKO z.s.
e-mail: beskydtour@atlas.cz, Přihlášky z propozic, jiných tiskovin nebo z internetu je možno kopírovat.
Startovné:
Pro SPAC se bude startovné hradit v den startu hotově u presentace. Základní startovné 350 Kč (bez pamětního dresu) a nebo rozšířené startovné za 500 Kč (s pamětním dresem)
Při presentaci se musí závodník prokázat platnou licencí SPAC pro rok 2020. Na prezentaci bude pro SPAC zvlášť vyhrazený pořadatel.
Startovné zahrnuje zdravotní a pořadatelskou službu a technický servis na trati. Občerstvení v průběhu závodu a v cíli závodu teplé jídlo.
Prezentace:
28.08. od 16 hod do 20 hod, Bílá v Beskydech-restaurace Domovjanka, (29.08. před startem je prezentace možná od 7:00 - 8:15 - prezentující se by nemuseli stihnout start závodu)
Informace:
Trasa A-3 občerstvovací stanice, trasa B-2 občerstvovací stanice, trasa C-bez občerstvovací stanice, všechny trasy-teplé jídlo v cíli, možnost ubytování v místě.Prezentace Bílá v
Beskydech-restaurace Domovjanka , informace www.beskydbike.cz
Suvenýr: Každý závodník dostane drobné dárky od pořadatelů a sponzorů závodu.
Ceny:
Pro vítěze na dlouhé trati finanční odměna, první na horských prémiích finanční odměna, pro první tři v každé kategorii pamětní medaile.
Soutěž týmů:
Hodnotí se součtem časů 3 jeho členů a to v mužské a ženské kategorii bez ohledu na věkové kategorie. Soutěž týmů je vyhlášena na obou tratích.
Prémie:
Dvě horské prémie. Pustevny - pro dlouhou trasu, Kasárna - pro dlouhou trasu. Vítězem horské prémie se stává závodník, který projede první její metou a zároveň dokončí závod.
Pokud ne, vítězem je další v pořadí.
Upozornění:
Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a za běžného silničního provozu. V exponovaných místech trati budou silniční dopravu koordinovat pořadatelé a Policie ČR. Na trase závodu
nutno dbát pokynů traťových rozhodčích, neuposlechnutí může vést k diskvalifikaci závodníka.
Účastník je povinen používat po celou dobu závodu ochrannou cyklistickou přilbu.
Čas bude měřen pomocí elektronických čipů.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy.
Mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce nebo v bezprostředním doprovodu dospělé osoby. Každý závodník/závodnice může soutěžit pouze v
jedné z kategorií.
V případě zrušení závodu z vyšší moci (zemětřesení, povodeň apod.) se startovné nevrací.
V případě změny kategorie při prezentaci se platí poplatek 50,- Kč.
Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti způsobené druhým osobám

