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závod horských kol 

HOŘÁTEVSKÁ ROVINA 2016 
  

 

 

 

Propozice závodu 

POPIS POŘÁDANÉ SPORTOVNÍ AKCE 
  
Název akce a ročník: 7. ročník Hořátevská rovina 2016 

Den a datum závodu: sobota 24. září 2016 

Trať: všem dostupná trať v délce cca 40km vede především lesními cestami, přejezdy po 
silnici mezi lesy, písčitými cestičkami s minimálním převýšením 

Délka a stoupání: cca 40km a minimální stoupání cca 190m 

Povolené druhy kol: horská a trekingová kola 

Místo startu: obec Hořátev u Nymburka (fotbalové hřiště) 

Vypsané kategorie „Hořátevská rovina 2016“ (40km): 

 

Muži 

 JUNIOŘI – 2001 - 1998 

 M30 – ročník 1997 a 1986 

 M40 – ročník 1985 - 1976 

 M50 – ročník 1975 - 1966 

 M51+ – ročník 1965 a nižší 
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Ženy 

 JUNIORKY – 2001 - 1998 

 Ž35 – ročník 1997 - 1981 

 Ž45 – ročník 1980 - 1971 

 Ž46+ – ročník 1970 a nižší 

 

 

Vypsané kategorie „Malá Hořátevská rovina 2016“ (děti a VIP, 11km): 

 

Chlapci 

 CH10 – ročník 2008 - 2006 

 CH12 – ročník 2005 - 2004 

 CH14 – ročník 2003 - 2002 

Dívky 

 D10 – ročník 2008 - 2006 

 D12 – ročník 2005 - 2004 

 D14 – ročník 2003 – 2002 

 

 

Startovné „HOŘÁTEVSKÁ ROVINA 2016“: 

Cena startovného při registraci a platbě předem do 19. 9. 2016 je 250 Kč. Cena startovného 
pro závodníky, kteří provedou registraci do závodu po 19. 9. 2016 nebo v den jeho 
pořádání, je stanovena na 400 Kč. Platbu doporučujeme uhradit bankovním převodem a to 
nejpozději do týdne od data registrace. Provedené platby budou zpětně kontrolovány a 
párovány se startovním číslem závodníka. Po 19. 9. nebude možné platit startovné 
převodem, ale pouze v den konání samotného závodu bez nároku na nižší startovné. 

 

 

Startovné „MALÁ HOŘÁTEVSKÁ ROVINA 2016“ (dětský cyklistický závod): 

Kategorie 8-10, 11-12 a 13-14let – cena startovného při registraci a platbě předem do 19. 
9. 2016 je 100 Kč. Cena startovného pro závodníky, kteří provedou registraci do závodu po 
19. 9. 2016 nebo v den jeho pořádání, je stanovena na 200 Kč. Platbu doporučujeme 
uhradit bankovním převodem a to nejpozději do týdne od data registrace. Provedené 
platby budou zpětně kontrolovány a párovány se startovním číslem závodníka. Po 19. 9. 
nebude možné platit startovné převodem, ale pouze v den konání samotného závodu bez 
nároku na nižší startovné. 

Startovat může 1 dospělý a až 2 děti, kdy Vám bude poskytnut jeden čip. Ve startovném je 
tedy zahrnuto zapůjčení čipu a menší občerstvení s nápojem. 

 

 

Co pokrývá startovné „HOŘÁTEVSKÁ ROVINA 2016“: v ceně startovného je pro každého 
závodníka připraveno menší občerstvení a dobře vychlazené pivečko v cíli. Startovné 
rovněž zahrnuje i čipovou časomíru a startovní číslo závodníka. 
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Čipová časomíra: čip, který bude snímat čas každého závodníka, bude součástí startovního 
čísla, které je zapotřebí dobře upevnit na přední část závodního stroje. Jedná se o 
jednorázový čip, tudíž se nemusí po dojetí závodu vracet organizátorům časomíry.  

 

 

Registrace: registrovat se mohou závodníci dvěma způsoby a to buď elektronicky přes 
webové rozhraní (www.cyklistikanymburk.cz ) oddílu cyklistiky klubu TJ Lokomotiva 
Nymburk nebo na místě v den konání akce, tedy 19. září 2016 od 10:30h do 12:00. Mějte 
na paměti, že přihlášení v den závodu je dražší, než registrace a platba předem. 
Doporučujeme tedy se do závodu registrovat předem online formou. 

 

 

UZÁVĚRKA ONLINE REGISTRACE: 

registrace bude ukončena v pondělí 19. září 2016 o půlnoci 

 

 

Ceny pro vítěze: poháry a drobné ceny pro vítěze zajištěny. 

 

 

Pojištění: pořadatel nezajišťuje pojištění pro závodníky této akce. Doporučujeme si tedy 
vytvořit úrazové pojištění pro sportovní akce. 

 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo: na změnu v programu, propozicích, pravidlech závodu a 
podmínkách bez předchozího oznámení. Pořadatel také není odpovědný za jakoukoliv újmu 
na zdraví, majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí na závodě nebo jeho 
sledováním. 

 

 

Účastník závodu si je vědom těchto bodů: 

 Povědomí o rizicích spojených s nebezpečím vzniku škody nebo újmy na zdraví 
vzniklé při účasti v závodě. 

 Účastní se závodu dobrovolně. 

 Bude respektovat pokyny pořadatele v době před závodem, při závodě a 
bezprostředně po jeho skončení. 

 Účastník závodu se účastní na vlastní riziko a nebezpečí a odpovídá sám za svoji 
fyzickou kondici a způsobilost.  

 

 
 

file:///C:/xampp/htdocs/develop/websites/nymbouraci.cz/galerie/zavody/2016/horatevska-rovina/propozice/www.cyklistikanymburk.cz
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ČASOVÝ HARMONOGRAM AKCE 
  
Akce začíná: 10:30 

Startovní kancelář otevřena: od 10:30 – 12:00 

Rozprava: kratičkou rozpravu do mikrofonu očekávejte v 12:45 

Start: startovat se bude v 13:00 

Vyhlášení vítězů: cca kolem 16:30 – 17:00 

Konec akce: akce obvykle končí dle nálady návštěvníků 

 

 

Výsledky z minulého ročníku najdete na adrese: 

Online výsledky 2015 

 

Sponzoři a partneři akce 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k83HMwsq7Gp1n3JSymxwQRiHBYh4Tn-UipOXU3KAy5Y/pub?gid=0

