VIII. ROČNÍK POHÁRU BESKYDSKÉ MAGISTRÁLY
Bílá 2017

PROPOZICE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Datum konání: 9. září 2017
Místo konání: Bílá v Beskydech
Závody pro širokou veřejnost
Startovné: 100,- Kč pro předem přihlášené a uhrazeno startovné převodem na účet pořadatele
Startovné pro přihlášené v den závodu 150,-Kč
V kategoriích děti + doprovod se platí jedno startovné za tým
Prezentace od 9:00 do 10:30 hod. v restauraci Bí – Fí u lanové dráhy
Start závodu v 11:00 hod. na hřišti u dolní stanice lanové dráhy „Zbojník“
Každý závodník dostane malé občerstvení a drobný dárek

Pořadatel
SKI Vítkovice - Bílá z.s., za podpory Moravskoslezského kraje,
e-mail: info@skibila.cz, tel: 602 632 145.
Podmínky účasti
Všichni startující se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
Všichni účastníci závodu jsou povinni mít ochrannou přilbu po celou dobu závodu na hlavě.
Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a mít bezvadný stav kola.
V kategorii 1. (děti do 9 let) a kategorii 2. (děti 10 – 12 let) – „Týmy“ musí závodit dítě za
doprovodu osoby starší 18 let,(je zakázána fyzická pomoc při jízdě v týmu).
Započítáván je čas posledního v pořadí z rodiny (týmu).
Každý závodník/závodnice může soutěžit pouze v jedné z kategorií.
Popis tratí
Hlavní trať
Délka tratě cca 30 km. Převýšení tratě je cca1000 m. Start a cíl závodu proběhne u dolní stanice
lanové dráhy „Zbojník“. Trasa závodu je vedena převážně po lesních zpevněných cestách, nebo po
lesní asfaltové vozovce.
Trať pro týmy
Týmy kategorií 1. a 2. budou závodit na trati v délce 10 km. Trasa závodu vede obcí Bílá směr
Smradlavá, Max klauz a zpět.
Zdravotní zabezpečení
Horská služba Beskydy.

Kategorie
1. děti do 9 let + doprovod nad 18 let (tým)
2. děti 10 – 12 let + doprovod nad 18 let (tým)
3. junioři mladší 13 – 15 let
4. junioři starší 16 – 18 let
5. juniorky 13 – 18 let
6. muži 19 – 39 let
7. muži 40 – 59 let
8. muži 60 let – a více
9. ženy 19 – 39 let
10. ženy 40 let a více

děti do ročníku 2008
děti ročník 2007 – 2005
ročník 2004 - 2002
ročník 2001 - 1999
ročník 2004 - 1999
ročník 1998 - 1978
ročník 1977 - 1958
ročník 1957 - a starší
ročník 1998 - 1978
ročník 1977 - a starší

Výsledky
Vyhlášení vítězů a vyvěšení výsledků proběhne do půl hodiny od dojezdu posledního závodníka.
První tři v kategorii obdrží pohár a věcnou cenu.
Doprovodný program
Závod pro nejmenší děti do šesti let (kola, odrážedla) na hřišti u lanovky.
Škola jízdy na kole přes překážky, dětské atrakce a soutěže.
Kontakt a informace
SKI Vítkovice - Bílá z.s., e-mail: info@skibila.cz, tel. 602 632 145, www.skibila.cz nebo stránky
Moravskoslezského kraje www.msregion.cz v odkazu „Beskydská magistrála“
Přihlášky a prezentace :
Přihlašování proběhne elektronicky na webových stránkách www.skibila.cz, od 14.8. 2017, uzávěrka
přihlášek elektronicky ve čtvrtek 7. 9. 2017 do 24,00 hod. Úhrada předem 100,-Kč na účet pořadatele
KB – 94-1672440257/0100
Přihláška musí obsahovat ročník narození, oddíl. jméno a příjmení, adresu, číslo telefonu pro případ
odvolání závodu.
Mimořádně se lze přihlásit v závodní kanceláři v místě prezentace, která se bude nacházet
v provozní budově SKI areálu Bílá, restaurace Bí – Fí v den závodu nejpozději do 10:30 hod.
Prezentace: restaurace Bí – Fí 9. 9. 2017 od 8:30 do 10:30 hod.
Partneři závodu
Moravskoslezský kraj – hlavní partner
SKI areál Bílá
Sun Ski
Biskupství Ostravsko - opavské
Restaurace Bí - Fí
Obec Bílá
Obec Staré Hamry
Projekt Beskydská magistrála je spolufinancován Evropskou unií v rámci Regionálního operačního
programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-13

