XIV. WEBER Jičínská 50
závod horských kol,
jehož součástí je mistrovství
IZS - UNITOP ČR

Mistrovství je otevřený závod, pro všechny policisty, veterány a zaměstnance Policie ČR, členy SKP/PSK,
zaměstnance MV a studenty Policejní akademie ČR a škol MV, pracovníky Hasičského záchranného sboru
ČR, pracovníky obecní policie a dalších složek IZS a je součástí 14. ročníku veřejného cyklistického závodu
WEBER Jičínská „50“
Pořadatel mistrovství UNITOP ČR, je SPORTOVNÍ POLICEJNÍ SPOLEK PREZIDIUM PRAHA

Termín konání:

25. května 2019

Pořadatel akce:

Petr Kordík

Startovné: 200 Kč do 20. 5. 2019, 300 Kč v hotovosti na místě v den závodu
Propozice a přihláška:

http://www.jicinska50.cz

Časový program závodu: 50 km – 10:00 hod a 25 km – 10:15 hod
Kategorie:

muži

50 km - do 40 let (rok nar. 1980 a mladší)
50 km. – nad 40 let (rok nar. 1979 a starší)
25 km - do 40 let (rok nar. 1980 a mladší)
25 km. - nad 40 let (rok nar. 1979 a starší)

ženy

25 km – bez rozdílu věku

Medaile a diplomy:

pro první tři v každé kategorii

Popis tratí

http://www.jicinska50.cz/ozavodech/

Mapa závodu

http://www.jicinska50.cz/ozavodech/

Ubytování

http://www.jicinska50.cz/ozavodech/

Pro zařazení do kategorie Mistrovství UNITOP ČR je nutné v on-line přihlášce i v přihlášce na místě
zaškrtnout podkategorii IZS.
Mistrovství IZS – UNITOP ČR bude samostatně vyhodnoceno v uvedených kategoriích. Mistrem UNITOP ČR
může být vyhlášen závodník, je-li v kategorii přihlášeno minimálně pět závodníků.
Startovné zahrnuje zdravotní a pořadatelskou službu.
Na trase jsou 2 občerstvovací stanice pro trasu 50 km a 1 pro trasu 25 km. Dále pak občerstvení v cíli.
Měření časů bude provedeno pomocí elektronických čipů; čipy jsou v čísle, které závodníkům zůstává (bez
finanční zálohy).
Upozornění: každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a za běžného silničního provozu. Pořadatel
závodu nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem, ani neručí za škody
vzniklé závodníkům ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě!
V případě neúčasti se startovné nevrací! Pokud se závod neuskuteční z důvodu živelné pohromy,
epidemie - startovné se nevrací.

