Propozice

Olomoucký Yetti 2015
Termín:
Neděle 20. prosince 2015, START závodu v 11.00 hodin.

Pořadatel:
BIKECENTRUM OLOMOUC - Specialized Concept 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:
Hospůdka u Poutníka, Samotišky
V neděli 20.12.2015 od 9.00 do 10.30 hodin
Parkování v Samotiškách, kde to jde :)

Startovné:
100,- chlapáci a slečinky, každý závodník dostane ZDARMA běžecký reflexní pásek a poukaz na VIP vstup
pro dvě osoby do fitness BodyBody Olomouc v ceně 400kč !!

Start a cíl:
Hospůdka u Poutníka, Samotišky, začátek Křížové cesty na Sv.Kopeček
10:45 - 10.55 ........ rozprava k závodu
11:00 - 14.00 ....... start a průběh závodu

Trať:
Závodníci volí trať sami dle vlastního uvážení, jedinou podmínkou je proběhnutí kontrolou v obci
Pohořany v zatáčce u turistické MAPY Pohořan, zhruba v polovině obce (GPS 49.671858, 17.377910), kde
každý závodník dostane na ruku kontrolní reflexní náramek. Je pochopitelně zakázáno využívat auta, kola,
lyže apod. … prostě lze jen běžet či jít :o)

Vyhlášení vítězů:
Vyhlášení 30 minut po doběhu prvního

Kategorie a ceny:
Chlapáci a slečinky … diplom a ceny pro první tři

Tombola:
zapůjčení vozu Škoda od firmy Porsche Olomouc
voucher na návštěvu BodyBody fitness v ceně 5.000,-Kč
produkty od Specialized

Občerstvení:
Na kontrole čaj, sladkosti a panáček pro zahřátí, v cíli pivo a nealko, polévka, které zajišťuje Hospůdka u
Poutníka - aby na vás zbylo přihlašte se včas on-line na www.bikecentrum.eu/zavod !!

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.

Mapa závodu
Olomoucký Yetti 2015
A-

Start a Cíl, Hospůdka u Poutníka (začátek Křížové cesty na Sv.Kopeček)
B - Pohořany, turistická mapa v polovině obce (GPS 49.671858, 17.377910)
kontrolní průběhový bod

