Propozice

Olomoucký Yetti 2017
Termín:
Sobota 23. Prosince 2017, START závodu v 12.00 hodin.

Pořadatel:
BIKECENTRUM OLOMOUC - Specialized Brand Store

Hlavní rozhodčí:
Pikal Karel

Přihlášky:
www.bikecentrum.eu/zavod
nebo na místě v den závodu, ale pouze do limitu 150 startujících !!!
Nezapomeňte se tedy včas on-line přihlásit a zaplatit startovné.

Prezentace:
Chata pod věží, Radíkov, www.chataradikov.cz
V sobotu 23.12.2017 od 9.30 do 11.30 hodin
Parkování v Radíkově, kde to jde :)

Startovné:
100,- chlapáci a slečinky, každý závodník dostane ZDARMA běžecký reflexní pásek a občerstvení na
kontrole a v cíli závodu, po vyhlášení vítězů proběhne tombola o věcné ceny partnerů a sponzorů

Start a cíl:
Chata pod věží, Radíkov
11:45 - 11.55 ........ rozprava k závodu
12:00 - 15.00 ....... start a průběh závodu

Trať:
Závodníci volí trať sami dle vlastního uvážení, může být slušně členitá, jak si každý zvolí, cestou – necestou,
polem - nepolem, ale hlavně lesem. Dle aktuálního počasí možná i sněhem či závějemi :o)
Jedinou podmínkou je proběhnutí kontrolou v obci Pohořany u horní zastávky autobusu (49.6764664N,
17.3839036E), kde každý závodník dostane na ruku kontrolní reflexní náramek. Je pochopitelně zakázáno
využívat auta, kola, lyže apod. … prostě lze jen běžet či jít :o) Délka tratě vychází přibližně na 11km.

Vyhlášení vítězů:
Vyhlášení cca 45 minut po doběhu prvního

Kategorie a ceny:
Chlapáci a slečinky … diplomy a ceny pro první tři v cíli

Tombola:
zapůjčení vozu Škoda od firmy Porsche Olomouc
produkty od Specialized, BodyBody studia a běžecké dárky od Sanasport

Občerstvení:
Na kontrole čaj, sladkosti a panáček pro zahřátí, v cíli pivo a nealko, Yettiho gulášová polévka, které zajišťuje
Chata pod věží v Radíkově - aby na vás zbylo přihlaste se včas on-line na www.bikecentrum.eu !!

Informace: Mgr. Jaroslav Krumpolc tel.: 608 10 11 71
Podmínky: Závod se běží opravdu za jakéhokoli počasí a závodníci se zúčastňují na vlastní nebezpečí.
Doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění. Pořadatelé nehradí škody na zdraví a majetku
vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem. Pořadatel se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne třetí
osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu příslušného zákona.
Děkujeme za to, že konání závodu umožnil podnik Lesy České republiky, s. p. a Magistrát města Olomouce.

Mapa závodu
Olomoucký Yetti 2017

A - Start a Cíl, Chata pod věží, Radíkov
B - Pohořany, horní zastávka autobusu (GPS 49.6764664N, 17.3839036E)
kontrolní průběhový bod

