Kostka racing z.s.
ve spolupráci
s ČSK a IKSA pořádají
2. kolo Eurocupu,
2. kolo Rollo ligy
11. - 12.6. 2016

-1-

KOSTKA CUP JESENÍK
2. kolo Eurocupu a 2. kolo Rollo ligy
pro děti a dospělé,
pro řádně přihlášené registrované závodníky a hobbíky
Datum konání:

11. - 12.6. 2016

Typ závodů:

1. Priessnitzova časovka do vrchu
2. Priessnitzova štafeta
3. KOSTKA půlmaraton

Prezentace:

pátek 10.6. 2016 od 15,30 do 19,00 hod - Priessnitzovy lázně, Wiener
Caffee Haus
sobota 11.6. 2016 od 7,30 do 9,30 hod - Masarykovo náměstí
neděle 12.6. 2016 od 7,30 do 8,30 hod - Rejvízská ul.č.374,
na parkovišti u obřadní síně

Startovné:

Řádná registrace k závodům pouze přes webové rozhraní na
http://www.kostka-racing.cz/. Při registraci a zaplacení startovného
do 31.5.2016 je výše startovného :
- pro závod Eurocupu 500,- Kč pro dospělé
- 150 Kč pro žáky, kadety a juniory
- pro vložený hobby závod neregistrovaných 150 Kč
Mimořádná registrace - při úhradě po 31.5.2016 je výše startovného
upravena:
- pro závod Eurocupu 550,- Kč pro dospělé
- 200 Kč pro žáky, kadety a juniory
- pro vložený hobby závod neregistrovaných 200 Kč

V ceně startovného je obsaženo:

Startovní číslo
Tištěný účastnický diplom
Bulletin závodu
Občerstvení po skončení závodu - nápoj + svačina
Občerstvení během půlmaratonu
Slosovatelný kupón do výherní tomboly o hodnotné ceny
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vylosuj si svoji závodní koloběžku!
Sobota 11. června 2016 - dopoledne
1. Priessnitzova časovka do vrchu
Start závodu v 10,00 hod
na Masarykově náměstí ve směru Tyršovy ulice pro kategorie: junioři, juniorky,
ženy, muži, seniorky, senioři, muži-master, ženy-master, veteráni,
veteránky a účastníky veřejného závodu.
na rohu Krameriovy a Priessnitzovy ulice (ve stoupání do lázní)
pro kategorie žáci, žačky, kadeti, kadetky
Start závodníků v časovém intervalu 30 sekund.
Závod se koná za plného provozu: trať
není uzavřená a je vedená po asfaltových a dlážděných komunikacích.
Závod měřen časomírou s čipy. Čip je
připevněn na přední vidlici koloběžky
(umístěn vlevo z pohledu zepředu).
Registrovaní závodníci (Eurocup +
Rollo liga) vrací čip až po skončení
všech závodů (neděle po půlmaratonu).
Účastníci veřejného hobby závodu vrací
čip po skončení každého dílčího
závodu.
Cíl závodu: v areálu Priessnitzových
léčebných lázních, před budovou
hotelu Priessnitz.
Mapa závodu ke stažení zde:
časovka: https://mapy.cz/s/B9qM
Délka a převýšení tratí podle kategorií:
žáci, žačky, kadeti, kadetky
- délka tratě 1,9 km a převýšení tratě 140 m
junioři, juniorky, ženy, muži, seniorky, senioři, muži-master, ženy-master, veteráni,
veteránky
- délka tratě 3,2 km a převýšení tratě 190 m
Vyhlášení výsledků Priessnitzovy časovky: po skončení závodu v areálu Priessnitzových
léčebných lázní před hotelem Priessnitz.
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vylosuj si svoji závodní koloběžku!
Sobota 11. června 2016 - odpoledne
2. Priessnitzova štafeta
Start závodu v 16,00 hod v areálu Priessnitzových lázní na Kolonádním okruhu pro všechny
kategorie
Závod se koná na uzavřeném parkovém okruhu po asfaltové komunikaci. Závod měřen
časomírou s čipy. Čip je připevněn na přední vidlici koloběžky (umístěn vlevo z pohledu
zepředu). Registrovaní závodníci (Eurocup + Rollo liga) vrací čip až po skončení všech závodů
(neděle po půlmaratonu). Účastníci veřejného hobby závodu vrací čip po skončení každého
dílčího závodu.
Cíl závodu: v areálu Priessnitzových léčebných lázních, před budovou hotelu Priessnitz
Pravidla klasické štafety - závod tříčlených družstev: každý člen štafety odjede příslušný
počet kol, poté předává koloběžku. Složení štafety a číslo čipu je nezbytné nahlásit pořadateli
nejméně 30 minut před startem. Štafeta může mít k dospizici maximálně dvě koloběžky.
Koloběžku lze vyměnit (např. z důvodu poruchy)
mimo předávací území - člen štafety po výměně
koloběžky neprodleně nahlásí změnu čipu
rozhodčímu na předávce.
Délka okruhu:
Převýšení tratě:

1 km
10 m

Délka tratí podle kategorií:
- žáci, žačky - 2 kola
- kadeti, kadetky - 3 kola
- junioři, juniorky, ženy, muži, seniorky, senioři,
muži-master, ženy-master, veteráni, veteránky
- 4 kola
- účastníci hobby závodu - 3 kola
Mapa závodu ke stažení zde:
štafeta : https://mapy.cz/s/BWg5
Vyhlášení výsledků štafety: po skončení závodů v areálu Priessnitzových lázních u kavárny
Caffe Wiener Haus na Kolonádě.
Vyhlášení slosovací tomboly: po skončení vyhlášení výsledků závodů - v areálu
Priessnitzových lázních u kavárny Caffe Wiener Haus na Kolonádě.
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vylosuj si svoji závodní koloběžku!
Neděle 12. června 2016 - dopoledne
3. KOSTKA půlmaraton
Start závodu v 8,30 hod: na ulici Rejvízská (silnice č. 374, u obřadní síně a hřbitova) pro
všechny kategorie, start po jednotlivých kategoriích a vlnách bude upřesněn při prezentaci
Závod se koná na plně uzavřené komunikaci Rejvízská: je vedená po asfaltových
komunikacích. Trasa: po Rejvízské ulici směrem na Rejvíz (k 1. levotočivé serpentině, ve které
ústí stará lesní cesta). Délka úseku je 3,5 km, tzn. start - cíl je v délce cca 7 km. Počet kol
(úsek mezi parkovištěm u hřbitova a levotočivou serpentinou pod Rejvízem), které závodníci
absolvují, odpovídá příslušné věkové kategorii. Závod měřen časomírou s čipy. Čip je
připevněn na přední vidlici koloběžky (umístěn vlevo z pohledu zepředu). Všichni závodníci
vrací čip po skončení závodu.
Cíl závodu: v místě startu na ulici Rejvízská (silnice č. 374, u obřadní síně a hřbitova)
Délka okruhu:

7 km (případně 4,6 km dle příslušné kategorie)

Převýšení tratě:

stoupání 128m, klesání 128 m
Délka tratí podle kategorií:
žačky, žáci = 1 kolo - 4,6 km
(vracečka u výjezdu k chatě
Svornost)
kadetky = 1 kolo - 7 km
kadeti, účastníci hobby závodu =
2 kola - 9,2 km (vracečka u
výjezdu k chatě Svornost)
juniorky, ženy, seniorky,
ženy-master, veteránky = 3 kola 21 km
junioři, muži, senioři,
muži-master, veteráni,
ultraveteráni = 4 kola - 28 km

Mapa závodu ke stažení zde:
půlmaraton https://mapy.cz/s/J0SU
Vyhlášení výsledků půlmaratonu:
po skončení závodu v prostoru startu a cíle.
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vylosuj si svoji závodní koloběžku!
OBECNÉ INFORMACE
Řádná registrace

Registrace k závodům pouze přes webové rozhraní na http://www.kostka-racing.cz/.
Při registraci a zaplacení startovného do 31.5.2016 je výše startovného:
- pro závod Eurocupu 500,- Kč pro dospělé
150,- Kč pro žáky, kadety a juniory
- pro vložený hobby závod neregistrovaných 150 Kč
Mimořádná registrace
Při úhradě po 31.5.2016 je výše startovného upravena:
- pro závod Eurocupu 550,- Kč pro dospělé
200,- Kč pro žáky, kadety a juniory
- pro vložený hobby závod neregistrovaných 200 Kč
Umístění startovních čísel a čipů
Závodníci jsou povinni umístit startovací číslo na řídítka pevným a viditelným způsobem tj. za oba otvory. Umístění čísel bude kontrolováno rozhodčími. Přidělené číslo zůstává
závodníkovi na památku.
Čipy jsou závodníci povinni umístit na přední vidlici předního kola koloběžky. Umístění čipů bude kontrolováno
rozhodčími. Po ukončení závodu je čip vrácen pořadateli proti vrácení zálohy 150 Kč. Na trasách dlouhého
závodu bude k dispozici občerstvení.
Závodníci musí při závodě použít ochrannou přilbu.
Závodník, který v den startu nedovrší l8-ti let, je povinen na požádání předložit písemný souhlas nejméně
jednoho ze zákonných zástupců (rodičů) o povolení ke startu v závodě.
Časový program může být vlivem nečekaných událostí upraven. Sledujte pokyny pořadatelů.
Pořadatel je oprávněn upravit délku jednotlivých závodů nebo časový harmonogram, zejména z důvodu
nepříznivých povětrnostních podmínek. Pořadatel si dále vyhrazuje právo nutných technických změn oproti
rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných okolností.
Závodí se podle Pravidel ČSK Pravidel koloběhu a Soutěžního řádu 2016 a pravidel mezinárodní asociace
IKSA. Porušení těchto předpisů vede k diskvalifikaci.
Závodníci, doprovod a diváci se účastní akce účastní na vlastní nebezpečí.
Za zdravotní stav závodníka odpovídá vysílající složka, resp. závodník
sám s vědomím svého dobrého zdravotního stavu (u dětí rodiče).
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Ochranná přilba odpovídající právním předpisům a bezpečnostním
normám je povinná pro všechny závodníky. Nedodržení tohoto předpisu
znamená zákaz startu, respektive diskvalifikaci.
Hlavní funkcionáři závodu
Ředitel závodu
Petr Neugebauer
Technický delagát Stanoví ČSK
Hlavní rozhodčí:
Zdeněk Gaďourek
Zdravotní zajištění
Horská služba ČR oblast Jeseníky
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje
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zázemí ve
Smetanových sadech

vylosuj si svoji závodní koloběžku!
Ubytování - možnost ubytování od pátku 10.6. 2016 od 18.00 hod.
- Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník, U Jatek 916/8, 790 01 Jeseník.
Cena ubytování ve 3-lůžkových pokojích - 200 Kč/osobu/noc
- v areálu Priessnitzových léčebných lázních na travnatém hřišti ve vlastních stanech zdarma
- SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník, Dukelská 1240/27, Jeseník 790 01.
Cena ubytování ve 2, 3, 5ti lůžkových pokojích - 250 Kč/osobu/noc: typ dvoubuněk zajišťuje pro dva
pokoje společné sociální zařízení, tj. WC, sprcha a umývadla.
- Autocamping Bobrovník, 790 61 Lipová-lázně.
Cena ubytování ve 4-lůžkové chatce - 140 Kč/osobu/noc
Rezervace ubytování je součástí přihlašovacího formuláře na http://www.kostka-racing.cz/
Stravování
Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník, U Jatek 916/8, 790 01 Jeseník. Možnost polopenze počínaje
páteční večeří (10.6. 2016 v 18.00 hod). Cena polopenze 121 Kč / osobu
Rezervace stravování je součástí přihlašovacího formuláře na http://www.kostka-racing.cz/
V místě závodů bude zajištěn catering:
v sobotu dopoledne v místě cíle - před hotelem Priessnitz a u Wiener Caffee Haus
v neděli dopoledne v místě startu a cíle ve Smetanových sadech
Dopravní dostupnost
Možnost parkování - pouze na místech
vyhrazených k parkování, níže uvedené
se nachází v těsné blízkosti startu a
cíle.
zázemí po
dojezdu časovky

sobotní časovka do lázní:
v prostoru startu: Masarykovo nám.
Tyršova ulice, parkoviště sousedící s
náměstím a Tyršovou ulicí a velké
parkoviště za hotelem Slovan (Masarykovo náměstí)
v prostoru cíle: parkoviště při vjezdu do
areálu Priessnitzových lázní (vlevo od
penzionu Gräfenberg, dále vpravo pod
hotelem Ripper, za hotelem Priessnitz)
sobotní štafeta v lázních:
v prostoru cíle: parkoviště při vjezdu do
areálu Priessnitzových lázní (vlevo od
penzionu Gräfenberg, dále vpravo pod hotelem Ripper, za hotelem Priessnitz)

zázemí u štafety u
Caffe Wiener Haus

nedělní KOSTKA maraton:
v prostoru startu: parkoviště u Penny marketu, parkoviště za objektem Jesenka (plocha vzdálená 400 m - u
kruhového objezdu)
Aktuální informace sledujte na FB a internetových stranách KOSTKA Racingu: www.kostka-racing.cz,
www.facebook.com/kolobezky/
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vylosuj si svoji závodní koloběžku!
PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZÁVODU
Připojením podpisu vyjadřuje účastník souhlas s účastí v koloběžkovém závodě KOSTKA CUP JESENÍK ( dále
jen „závod“) na vlastní nebezpečí a odpovědnost, přičemž následující prohlášení a účastnické podmínky jsou
předmětem platného ujednání mezi níže podepsanými účastníky a pořadatelem závodu, kterým je KOSTKA
Racing z.s.
Účastník prohlašuje, že startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko.
Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během, ani během případného tréninku a
doprovodných akcí. Účastník tímto prohlašuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se závodu zúčastnit. Dále
potvrzuje, že netrpí žádnou závažnou nemocí, nebo závažným onemocněním.
Účastník prohlašuje, že si je vědom důsledků spojených se svou účastí v i závodu na vlastní odpovědnost a
nebezpečí, zejména že není oprávněn požadovat na pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v
případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které účastník utrpí v souvislosti s účastí v závodu.
Účastník je informován o tom, že pořadatelem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody
způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v soutěži.
Účastník prohlašuje, že se obeznámil s propozicemi závody.
Účastník potvrzuje, že informace a údaje poskytnuté v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné.

Souhlas rodičů s účastí v závodě (platí pro děti a mládež do 18ti let)
Já, ..................................................., nar. ................, rodič dítěte..........................................
(dále jen „závodník“), nar. ……...................
souhlasím,
aby se závodník zúčastnil závodu koloběžkové Rollo ligy/Eurocupu, který se koná ve dnech 11. - 12. 6. 2016
v Jeseníku.
Účast v závodě je na vlastní nebezpečí (více v Prohlášení účastníka závodu).
V rámci tohoto souhlasu prohlašuji, že:
- závodník je zdravotně a mentálně k účasti v závodu způsobilý,
- jsem se seznámil(a) s propozicemi závodu,
- souhlasím se zveřejněním fotografií a videozáznamu ze závodu a jejich využitím ve prospěch propagace
koloběžkového sportu a dalších akcí pořádaných pořadatelem a Českým svazem koloběhu,
- souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a jejich využitím
ve prospěch pořadatele, Českého svazu koloběhu a IKSA.
V ....................................... dne ………………...............

.........................................
podepsán rodič závodníka
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