
Propozice - Jesenická 40
-závod v běžeckém lyžování

Pořadatel: 
Top race agency
Kosmonautů 3
78901, Zábřeh na Moravě
Tel.: +420 776 624 718
E-mail: pavelzitta@seznam.cz
www.topraceagency.cz

-Ředitel závodu: Pavel Zitta, Kosmonautů 3, Zábřeh na Moravě, 789 01, Tel.: 
+420 776 624 718, e-mail: pavelzitta@seznam.cz

-Datum závodu: 18.2.2012

-Místo startu a cíle: areál přehrady Krásné(Šumperk) - GPS: 49°57'56.290"N, 
17°2'2.766"E

-Závody:
-Hlavní závod(40km): 9:00hod. - 18.2.2012
-Zkrácený závod(20km): 10:30hod. - 18.2.2012

-Kategorie:
-Muži(ročník 1995 a méně)
-Ženy(ročník 1995 a méně)
-Děti(1996 a více)
-Vyhlašování v 16:30hod. - první 3 závodníci v každé katergorii – věcné ceny
-po vyhlašovacím ceremoniálu tombola o věcné ceny

Kancelář závodu(registrace, prezentace): přehrada Krásné
-pátek 17.2.2012(14-20hod.)
-sobota 18.2.2012(6-8hod.)-pouze předem registrovaní se zaplaceným 
startovným.
Výdej startovních čísel a registrace na místě: pátek 17.2.2012(14-20hod.)
Výdej startovních čísel pro předem přihlášené se zaplaceným startovným i v 
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den závodu: 18.2.2012 (6-8hod.)

Startovní čísla: každý závodník musí mít viditelně umístěné startovní číslo na 
pravé ruce a čip na místě, které určí pořadatel při prezentaci.

Parkování: okolí startu a cíle přehrady Krásné(Šumperk)

Ubytování: 
-Možnost přespání z 17.2 na 18.2 v tělocvičně(doporučeno: karimatka, spacák)
-Další možnosti ubytování: http://www.jesenikytourism.cz/ubytovani

Závody:
Hlavní závod:
-Start 9:00hod.
-Délka hlavního závodu: 40km
-Zajištění trati: formou značkovací pásky a značek s nápisem J40.

-Na trati budou 3 možnost občerstvení(jídlo a pití):
1.-Traťovka-11.km
2.-Skřítek(motorest)-25.km
3.-Trťovka-30.km

Popis:
Start:Krásné, Anenský Dvůr, Nad Hraběšicemi, Traťovka, Hvězda, ch.Rabštejn, 
Pod Rabštejnem, Sedlo Skřítek, Skřítek(motorest), Krtinec, Hvězda, Traťovka, 
Nad Hraběšicemi, U Farského vrchu, Příčná stráň, Anenský Dvůr, 
Cíl: Krásné 
Časový limit závodu: do 16:00hod.

Zkrácený závod:
-Start 10:00hod.
-Délka zkráceného závodu: 20km
-Zajištění trati: formou značkovací pásky a značek s nápisem J40.

-Na trati bude 1 možnost občerstvení(jídlo a pití):
1.Traťovka-8.km

Popis: 
Start: Krásné-přehrada, Anenský Dvůr, Nad Hraběšicemi, Traťovka, Příčná 
stráň, Anenský Dvůr, 
Cíl: Krásné-přehrada



Časový limit závodu: do 16:00hod.

Přihlášky a platba startovného:  
Hlavní závod - 40km
-450Kč/os. - Přihlášení předem s platbou na účet
-550Kč/os. - na místě 17.2.2012 v kanceláři závodu(14-20hod.)

Zkrácený závod – 20km
-300Kč/os. - Přihlášení předem s platbou na účet
-450Kč/os. - na místě 17.2.2012 v kanceláři závodu(14-20hod.)

V ceně startovného: Originální pamětní předmět  s logem závodu, startovní 
číslo, měření formou čipů, kafe před startem, občerstvení na trati, teplé 
jídlo v cíli závodu.
Přihlášení předem pouze formou elektronické přihlášky na 
www.jesenicka40.cz     - do 6.2.2012 (14:00hod), uzávěrka a splatnost   
9.2.2012!

-splatnost po odeslání elektronické přihlášky je 5pracovních dní.
-datum poslední splatnosti: 9.2.2012
Platba předem je možná pouze bank.převodem na účet číslo: 
43 - 8377610227/0100 

Ke správnému přiřazení platby uvádějte do kolonky zpráva 
pro příjemce celé jméno přihlašované osoby

Předpis závodu:

-Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí.
-Pořadatel neručí za škody vzniklé závodníkům, ani jimi způsobené.
-další pravidla závodu: viz. Pravidla Jesenické 40
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