ZLÍNSKÁ KOLA 2018 – PROPOZICE
Pořadatel:
Centrum závodu:
Čas:

Statutární město Zlín
Zlín, Bartošova ulice a park Svobody (vedle zlínského zámku)
24. 8. 2018, 16:45 – 17:30

Ředitel závodu:
Koordinace závodu & Marketing:
Vedoucí startu a cíle:
Vedoucí trati závodu:
Rozhodčí komise:

Silvie Hlavičková, tel.: +420 601 501 361, e-mail: silvie@czechrally.com
Karolína Jugasová, e-mail: jugasova@czechrally.com
Zdeněk Gavenda
Petr Juřík
TBA

Přihlášky:

Online formulář na www.zlinska-kola.cz, v případě volné kapacity také přímo na
prezentaci před závodem. Uzávěrka přihlášek je 21. 8. 2018 v 18:00. Přihláška musí
obsahovat všechny povinné údaje. Propustnost tratě je omezena na 800 závodníků.

Startovné:

Zdarma

Prezentace:

24. 8. 2018 od 12:00 do 15:45, Zlín, park Svobody (vedle zámku). Ukončení výdeje
startovních čísel bude 1 hodinu před startem.

Kategorie:

Muži - jednotlivci a týmy
Ženy - jednotlivci a týmy
Děti (od 12 do 18 let) - jednotlivci a týmy
Počet okruhů nebude omezen, trať se uzavře v 17:30 (od 17:15 vyjíždění z okruhu)
Účastníci mohou použít jakékoliv kolo vč. elektrokol či tandemů.

Trať:

Městský okruh Barum Czech Rally Zlín, start a cíl v Bartošově ulici, dále ulice
Gahurova, Desátá, J. A. Bati, Dvacátá, autobusové nádraží, Trávník, Gahurova,
Výletní, Benešovo nábřeží, Vodní. Délka jednoho okruhu je 3 km.

Hodnocení:

Závod se neměří na čas, hodnoceny budou tyto kategorie:
nejoriginálnější oblečení v rámci výročí 100 let ČESKOSLOVENSKA
nejoriginálnější kolo
nejpočetnější tým

Předpis:

Závod se koná v souladu s těmito propozicemi. Všichni účastníci se závodu účastní na
vlastní nebezpečí a odesláním přihlášky vyjadřují souhlas s těmito propozicemi.
Účastníci jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, policie a rozhodčích. Účastníci
jsou povinni mít během závodu nasazenou cyklistickou přilbu. Děti od 12 do 18 let se
mohou závodu zúčastnit jen se souhlasem zákonného zástupce, který bude
pořadatelům písemně předložen při prezentaci. Pořadatel neručí za škody účastníkům
vzniklé nebo jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn
oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídatelných okolností.

Ceny:

Každý z účastníků dostane věcné ceny po absolvování závodu
Další vybrané ceny budou slosovány mezi účastníky závodu.
Poháry a další ceny obdrží tři nejlepší v jednotlivých kategoriích.

Různé:

Pořadatel v centru závodu v parku Svobody zajistí občerstvení (zpoplatněno),
převlékací stany, oplocené parkoviště kol (nutno zajistit vlastním zámkem!) a zdravotní
službu na trati závodu. Pořadatel nezajišťuje ubytování a sprchy.

Zdravotní zařízení:

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně
(Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, Tel.: 577 551 111)
……………………………………………………
Silvie Hlavičková
ředitel závodu

