YESMAN 2010 – 0. ROČNÍK
ROZPIS ZÁVODU
Závod je zařazen do SHOCart ligy MTBO závodů
POŘADATEL:

KOS JESENICE

DATUM:

22.-23.5.2010, start SO 12.00 hod., NE 10.00 hod - intervalový

CENTRUM:

Rekreační zařízení „Pod kempem“ v Jesenici u Rakovníka, bude
značeno od silnice č. 27 z obou směrů (od Plzně i od Žatce).

PREZENTACE:

Sobota 22.5.2009 v centru 10.00-11.00 hod

KATEGORIE:

MUŽI, ŽENY, MIXY, MUŽI+, ŽENY+, MIXY+, SOB, NED (v kategoriích + musí
být součet věků dvojice 80 a více SOB a NED - pro startující jen v sobotu nebo jen v
neděli, výše startovného se pro tyto kategorie nesnižuje).
Závodí se na jízdních kolech ve dvojicích (stále na dohled nebo doslech). Pro závod
dostane každá dvojice při prezentaci specielní mapu v měřítku 1:50 000 ( 1cm=500 m. )
s vyznačením kontrolních stanovišť a jejich píseným popisem. Po ostrém startu dostanete
bodové ohodnocení jednotlivých kontrol a poté se rozhodnete, které kontroly budou pro
Vás nejvýhodnější vzhledem k Vaší fyzické zdatnosti a mapařskému umu. Mapa bude
snadno čitelná a vhodná i pro běžnou turistiku. Po oba dny budete mít časový limit 3 hod,
v případě nedodržení budete penalizováni stržením bodů (bude upřesněno v pokynech).
Druhou mapu si v případě zájmu budete moci zakoupit na prezentaci za 50,- Kč.
Průchod kontrolou a cíl načtete do čipu. Pokud OB čip nevlastníte, zapůjčíme. Pozor,
budou použity i SI jednotky nekompatibilní s novými čipy řady 8 a 9.
Zasílejte na adresu: prihlasky@kosjesenice.cz ,svou přihláškou potvrzujete, že v době
závodu jste starší 18 let, mladší musí předložit písemný souhlas zákonného zástupce. Do
přihlášky uveď – kategorii, 2xpříjmení a jméno, název týmu, 2xdatum narození, číslo
čipu (pokud nemáte, půjčíme- při ztrátě uhradíte 700,-).
Svou přihláškou stvrzujete start na vlastní nebezpečí. Pozor jede se za plného
silničního provozu. Upozorňujeme, že přilba je pro účast k závodu povinná.

SYSTÉM:

SPORTIDENT:
PŘIHLÁŠKY:

STARTOVNÉ:

www.kosjesenice.cz

www.yesman2010.webnode.cz

Přihlášení do 1.5.2010
později
čip
200,- Kč
300,- Kč
100,-Kč
Tato částka je za celou dvojici. Startovné se při neúčasti nevrací.

Veškeré platby zasílejte na účet, ale pozor jen do 15.5.!!, poté až na prezentaci:
Název účtu:
KOS Jesenice
Adresa:
KOS Jesenice, Křižíkova 350, 270 33 Jesenice
Číslo účtu:
543471319/0800
Banka:
Česká spořitelna a.s., pobočka Rakovník
Var. symbol:
datum nar. 1. ve dvojici (rokměsícden-19700409)

UBYTOVÁNÍ:
OBČERSTVENÍ:
VÝSLEDKY :

ZÁBAVA:
PARTNEŘI:

Pořadatel nezajišťuje, objednejte si přímo v centru závodů lůžko v pokojích
nebo v chatičce na tel.: +420 313 599 266 , +420 606 380 966.
Na trati z vlastních zásob, v centru využijte restauraci rekreačního střediska.
Předběžné výsledky budou průběžně vyvěšovány v centru. První tři dvojice v každé
kategorii pouze celkově za oba dny budou vyhlášeni a obdařeni diplomem a cenou.
Body budou za oba dny sečteny, v případě stejného počtu bodů rozhodne čas. Průběžné
výsledky po sobotním závodě a celkové výsledky budou zveřejněny na webu závodu.
A samosebou proběhne losování o věcné ceny ze všech startovních čísel.
Večer v centru proběhne promítání záběrů ze sobotního závodu a ještě něco k tomu.
Město Jesenice, Mountfield Jesenice, LČR s.p., Kola Rezek-Rezková Rakovník, Ramala

Za KOS Jesenice: Milan Bílý

