PŘIHLÁŠKA K ZÁVODU

CANNONDALE JURIS REAL MTB MARATON
2 8 K M: H O B B Y Z Á V O D
MDĚTI: žáci do 15 let

2003 a ml., souhlas a doprovod

MJ: junioři do 18 let

19992002, nutný souhlas rodičů

Z1: ženy 1534 let

56 KM: MTB MARATON

ZDĚTI: žákyně do 15 let

2003 a ml., souhlas a doprovod

M1: muži 1934 let
19781983

M2: muži 3549 let
19681982

19832002,souhlasrodičů

M3: muži 5059 let

Z2: ženy 35 a více let

M4: muži 60 a více let

1982 a starší

19581967

1957 a starší

MJ:junioři do 18 let

M3:muži 4044 let

M7:muži 60 a více

MH:muži 1929 let

M4:muži 4549 let

ZH: ženy 1529 let

M1:muži 3034 let

M5:muži 5054 let

Z1: ženy 3039 let

M2:muži 3539 let

M6:muži 5559 let

Z2: ženy 40 a více let

19992002, nutný souhlas rodičů

19881998,HLAVNÍZÁVOD

19731977

19681972

19631967

19831987
19781982

19581962

1957 a starší

19882002, HLAVNÍ ZÁVOD

19781987

1977 a starší

Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka jednotlivého závodu a to bez
požadavku jakékoliv změny, nebo výhrady:
Závodník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:
1. Bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a bude dodržovat jeho pravidla stanovená
vyhláškou č. 30/2001 Sb.
2. Závodu se zúčastní na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost
3. Závodník je povinen mít po celou dobu závodu řádně připevněnou plnou ochrannou přilbu, stanoveným
způsobem připevněn čip na botě a na řídítkách startovní číslo (nesplnění některé podmínky – diskvalifikace)
4. Účastníku závodu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
5. Bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude
prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
6. Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád Svazu cyklistiky pro MTB závody
7. Závodník souhlasí s tím, aby pořadatel zpracoval jím poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna ani
sdělována nepovolaným osobám a nebudou použita k jinému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11
zákona č. 101/2000 Sb.
8. Výsledkové listiny budou neprodleně vyvěšovány v prostoru cíle a po podpisu hlavního rozhodčího budou
považovaný za definitivní.
Doporučení pořadatele účastníkům závodu: před závodem uzavřít pojistku a absolvovat lékařské vyšetření.
příjmení

jméno

ulice

obec

telefon

psč

rodné číslo

mail

podpis závodníka / zákonného zástupce

přihlášku zašlete na adresu Jiří Soukup, Za Kulturním domem 639, 39470 Kamenice nad Lipou
startovné uhraďte na účet 3031346163/0800 vedený u České spořitelny, částka musí být připsána na účet nejpozději do 20. 6. 2017

!!! PŘI PLATBĚ STARTOVNÉHO UVÁDĚJTE JAKO VARIABILNÍ SYMBOL RODNÉ ČÍSLO ZÁVODNÍKA !!!

www.mtbkamenicenl.cz

datum

kontaktní telefon pro případ mimořádné události

klub

