XIV. Roèník HZS ÈR Memoriálu Františka Fraita
v extrémních sportech
Propozice
Poøadatel:

Sportovní klub Hasièi Zlín
Hasièský záchranný sbor Zlínského kraje
Èeská hasièská sportovní federace
Odborový svaz hasièù Zlín

Termín závodu:

4. èervna 2009

Místo:

Malenisko Provodov 78

Prùbìh a pravidla
závodu:

Kombinovaný závod èasovka jednorázový - s intervalovým startem pro dvouèlenná
drustva. Celý závod je mìøen v jednom èase, který je rozdìlen na jednotlivé disciplíny:
bìh lezení traverz jízda na horském kole
Start 1. závodníka v 9:00 hodin, další závodnici po 5 min. intervalech dle vylosovaného
poøadí.

Kategorie:

mui bez rozdílu vìku
eny bez rozdílu vìku

Podmínky úèasti:

Úèastníci závodu musí být fyzicky a zdravotnì zpùsobilí. Dvouèlenné drustvo s vlastním
lezeckým vybavením.

Podání pøihlášek:

Do 1.6.2009 registrací na email: hubikadam@seznam.cz
Hasièský záchranný sbor Zlínského kraje KØ Zlín smìna "C"
Pøípadnì telefonicky na 603 708 634

Prezence:

4.6. 2009,
od 07,30 do 08,30 hod., v poutní restauraci na Maleniskách - Provodov.

Startovní poøadí:

Podle losování 1.6. 2009 ve 14:00 v areálu HZS Zlínského kraje
Losující: Hlavní rozhodèí - Martin Sladký, pøísedící: oddìlení vnitøní kontroly a interního
auditu HZS Zlínského kraje.

Povinná výbava:

Horské nebo trekové kolo, cyklistická pøilba, sedací úvazek +
šroubovací karabina 1ks, rukavice

Startovní poplatek:

300 Kè na osobu pøi prezenci (v cenì je strava, trièko, propagaèní materiály)

Diplomy a ceny:

První tøi závodníci v kadé kategorii obdrí diplomy, vìcné ceny, a poháry (pouze pøi
osobní úèasti pøi vyhlášení). Kadý soutìící obdrí pozornost organizátorù.

Èasový program:

4.6. 2009, 08:45 hodin: zahájení soutìe a seznámeni s pravidly pøed prostorem startu,
pøípadnì v restauraci úèastní se všichni soutìící, 09:00 start soutìících. Vyhodnocení
závodu ve 14:00, nebo 1 hodinu po ukonèení závodu v poutní restauraci na Maleniskách Provodov.

Parametry tratì:

Úèastníci závodí ve dvojicích a jejich úkolem je absolvovat jednotlivé etapy závodu v co
nejkratším èase. Závod se skládá zejména z tìchto disciplín:
START (restaurace na Maleniskách) - BÌH - turistická trasa (4,9 km) LEZENÍ skála
(obtínost III.) BÌH - SLANÌNÍ lomu - BÌH TRAVERZ (30 m) BÌH KOLO (9,3 km)
CÍL v místì startu.

Ubytování:

Zajišují poøadatelé na základì ádosti. Telelefon: 603 708 634

Odøeknutí úèasti:

Do 1.6.2008 E-mailem: hubikadam@seznam.cz , telefon: 603 708 634

Zdravotní zajištìní:

V místì závodu zajistí poøadatel ve spolupráci s ZZS.

Bezpeènostní opatøení: Kadý soutìící bude mít vlastní vybavení. Za funkènost, resp. za stav prostøedkù,
jejich pouití, provádìní pravidelných kontrol a úkonù, si odpovídá kadý závodník
samostatnì. Za zdravotní stav pøihlášeného odpovídá pøihlašující organizace nebo
pøihlašující sám. Pøi disciplínì „horská kola“ je nutná pøilba na hlavì.
Diskvalifikace:

Nesplnìní nebo nedodrení dílèího prvku je øešeno diskvalifikací !
neuposlechnutí pokynù rozhodèího
nedodrení stanovené trasy
pozdní pøíjezd ke startu podle poøadí
jízda na kole bez cyklistické pøilby

Rùzné:

zálohované mìøení èasu homologovaným mìøícím zaøízením,
informace o diskvalifikacích bude zveøejnìna u zápisu èasù v prostoru vyhlášení
výsledkù závodu,
závod se uskuteèní za kadého poèasí,
výsledky závodu budou zveøejnìny na internetové adrese www.pozary.cz a
www.hzszlk.eu,
závod se zamìøuje na zhodnocení všestranných dovedností pøi pobytu v pøírodì,
orientaèní mapka ( pøíloha è.2 ) bude umístìna v prostoru startu,
parkování aut na vyhrazeném parkovišti - restaurace na Maleniskách,
pøi podání protestu nebo odvolání bude sloena finanèní èástka (kauce) v hotovosti ve
výši 500,- Kè, protest èi odvolání se podává k hlavnímu rozhodèímu,
strava bude zajištìna v restauraci na Maleniskách.
Hlavní èinovníci závodu:
Vedoucí technické skupiny:
Vedoucí organizaèní skupiny:
Hlavní rozhodèí:
Vítìzslav Polèák
øeditel závodu
president SK hasièù Zlín

Radek Polášek
Adam Hubík
Martin Sladký

Trasa XIV. roèníku memoriálu Františka Fraita
konaného 4. èervna 2009

