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Open Vršanská uhelná maraton, Mosteckej tucet, dětské závody
Neděle, 2. září 2018
Rekreační areál Matylda, Most, Česká republika
Závod je v roce 2018 součástí těchto inline seriálů:
LifeInLine
MSC (Mittledeutcher Skating Cup)

Pořadatel a organizátor
Inline Skating Club Praha o.s.
Vejvanovského 612/16
Praha 4 Chodov,
Česká republika
IČ: 22668578
DIČ: CZ22668578
Web: http://www.iscpraha.cz
E-mail: most42inline @email.cz
Oficiální stránky závodu: http://www.most42inline.cz/
Rozhodčí: Zdeněk Sauer
Ředitel závodu: Ing. Martin Jirsa
Závody jsou určeny pro všechny věkové kategorie, širokou veřejnost i pro držitele
licence ČSKB.
Hlavní závod - Open Vršanská uhelná maraton – MČR - se pořádá dle Soutěžního řádu
ČSKB a mezinárodních pravidel v platné verzi.
Záštitu nad závodem převzalo město Most.
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Okruh
Vodní nádrž Matylda se nachází na severním okraji města Most. Břeh vodní plochy lemuje okruh
vhodný pro in-line bruslení. Okruh je 4,132 km dlouhý, 5 m široký, rovinatý s převýšením 5
m a je zcela uzavřen pro motorová vozidla. Areál je vybaven sociálním zařízením a jeho
využívání je bezplatné.

Program
Sobota, 1. září 2018
15:00

zahájení, otevření registrace

Neděle, 2. září 2018
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
17:00

zahájení registrace
dětské závody (100 m odrážedla, 500 m, 1 000 m, 3 000 m), Open/Hobby
S ČSKB na inline stezkách zdravě a bezpečně (promo akce pro veřejnost a
rodiny s dětmi)
vyhlášení výsledků (dětské závody)
Mosteckej tucet (12 km, 3 kola), Open/Hobby
vyhlášení výsledků (Mosteckej tucet)
Open Vršanská uhelná maraton – MČR (42 km, 10 kol)
vyhlášení výsledků (maraton, MČR, MSC pohár)
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Délky tratí a kategorie


Dětské závody

100 m odrážedla – začátečníci s rodiči, ročníky 2013 a mladší
500 m – začátečníci s rodiči, ročníky 2012 a mladší
1 000 m – ročníky 2010 až 2011 (Open/Hobby)
3 000 m – ročníky 2004 až 2009 (kategorie 9-10 let, 11-12 let, 13-14 let) (Open/Hobby)
Závody Open jsou určeny pro širokou veřejnost včetně držitelů licence vydané ČSKB, závody
Hobby pouze pro neregistrované závodníky. Závody kategorie Hobby startují 2 minuty po
startu závodu Open.
Účastníci závodu obdrží diplom s výsledným časem a pořadím (PDF soubor na vyžádání).
Závod na 1 000 m kategorie Open je započítáván do poháru LifeInLine.


Mosteckej tucet (Open/Hobby)

12 km (3 kola), závod Open je určen pro širokou veřejnost včetně držitelů licence vydané
ČSKB, závod Hobby pouze pro neregistrované závodníky, oba závody pak pro ročníky 2003 a
starší.
Závod Hobby startuje 2 minuty po startu závodu Open.
V závodech Open/Hobby prvních 5 mužů a 5 žen v cíli obdrží věcné ceny.
V obou závodech Open/Hobby bude rovněž vyhlášeno nejlepších 5 mužů a 5 žen v kategorii
Masters (nad 40 let).
Účastníci závodu obdrží diplom s výsledným časem a pořadím (PDF soubor na vyžádání).
Pro tento závod je možno použít kolečka o průměru 125 mm.
Závod kategorie Open je započítáván do poháru LifeInLine.
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Open Vršanská uhelná maraton – Mistrovství ČR v silničním inline maratonu

42,195 km (10 kol), otevřený závod pro ročníky 2001 a starší
Muži a ženy startují odděleně. Muži startují 2 minuty po ženách.
V maratonském závodě se vyhlašují vždy tři nejlepší závodníci ve všech vypsaných
kategoriích: Junioři, Senioři, Masters U40, U50, U60, U70, O70). Muži a ženy jsou
hodnoceni zvlášť.
Zvláštní cenou budou odměněni nejstarší účastník závodu a nejrychlejší bruslaři Mostecka
(muž a žena).
Záruka cílového času TIME GUARANTEE 1:30 (muži) / 1:40 (ženy) - Registrujte se na
maratonský závod, následujte naše zkušené vodiče a získejte nejen svůj garantovaný cílový čas,
ale také zážitek na celý život!
Na mistrovský závod jsou vypsány následující finanční odměny dle celkového umístění:
Muži:
1. 1 500,- Kč
2. 1 000,- Kč
3. 500,- Kč
Ženy:
1. 1 500,- Kč
2. 1 000,- Kč
3. 500,- Kč
Prvních 5 mužů a 5 žen v cíli obdrží věcné ceny.
Dále je vypsán speciální bonus za překonání mužského traťového rekordu (1:06:04.67,
Ondřej Suchý 2015). Závodník, který jako první v cíli tento čas překoná, obdrží prémii ve
výši 1 500,- Kč.
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Zároveň je vypsán i speciální bonus za překonání ženského traťového rekordu (1:10:32.50,
Claudia Pechstein 2017). Závodnice, která jako první v cíli tento čas překoná, obdrží prémii
ve výši 1 500,- Kč.
Mistrovství ČR v maratonu: o tituly MČR mohou bojovat pouze licencovaní závodníci u
ČSKB s českou státní příslušností. MČR je vypsáno pro kategorie Junioři, Senioři, Masters
U40, U50, U60, U70, O70. Muži a ženy jsou hodnoceni zvlášť.
Účastníci závodu obdrží diplom s výsledným časem a pořadím (PDF soubor na vyžádání).
Pro tento závod je možno použít kolečka o průměru 125 mm.
Závod je započítáván do seriálu LifeInLine a MSC (Fitness, Speed).

Startovné a způsob jeho úhrady
Online registrace (http://www.most42inline.cz/) je otevřena do 30.8.2018 a je tím nejlepším
způsobem registrace za zvýhodněné ceny. Další možností je pak registrace přímo na místě v
den závodu. Registrace bude ukončena 1 hodinu před daným závodem.
Dětské závody (odrážedla) – zdarma
Dětské závody – snížené startovné 50,- Kč (2 EUR) při registraci a platbě do 30.8.2018, na
místě v den závodu pak 100,- Kč (5 EUR)
Mosteckej tucet - snížené startovné 150,- Kč (5 EUR) při registraci a platbě do 30.8.2018, na
místě v den závodu pak 300,- Kč (10 EUR)
Pokud se závodník zároveň registruje i na Open Vršanská uhelná maraton, startovné pro
Mosteckej tucet pak činí 50,- Kč (2 EUR), v den závodu pak 100,- Kč (5 EUR).
Open Vršanská uhelná maraton - snížené startovné 250,- Kč (10 EUR) při registraci a
platbě do 30.6.2018, snížené startovné 350 Kč (15 EUR) při registraci a platbě do 30.7.2018,
snížené startovné 450 Kč (20 EUR) při registraci a platbě do 30.8.2018, na místě v den
závodu pak 600,- Kč (25 EUR)
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Snížené startovné lze uhradit bankovním převodem na číslo účtu 2300617204/2010 u Fio
banky (IBAN CZ1520100000002300617204, SWIFT FIOBCZPPXXX). V den konání
závodu je možno uhradit na místě v hotovosti pouze plné startovné.
Startovné zahrnuje:







startovní číslo (při registraci a platbě do 19.8.2018 bude číslo obsahovat i jméno
závodníka)
čip
čip (nutno vrátit po skončení závodu, jinak bude účtována cena čipu ve výši 500,- Kč
(20 EUR))
textovou SMS zprávu s výsledným časem zaslanou ihned po dokončení závodu na
telefonní číslo uvedené při registraci
občerstvení – nápoje, ovoce, domácí koláče
doprovodný program

Při neúčasti v závodě je startovné nevratné.

Měření času
Měření času je zajištěno čipovou technologií od společnosti APACHI s.r.o. Měřicí čipy obdrží
závodníci před startem závodu. Závodník je povinen upevnit si čip neoprénovým stahovacím
páskem na kotník levé či pravé nohy. Každý závodník také obdrží startovní číslo, které musí
být viditelně umístěno na levé či pravé (dle závodu) noze po celou dobu závodu. Čip a
startovní číslo jsou platné pro všechny závody, kterých se závodník během dne zúčastní. Čip
odevzdá závodník organizátorům v cíli závodu. Při nevrácení čipu bude závodníkovi účtována
cena čipu ve výši 500,- Kč (20 EUR).

Protesty
Protesty se podávají do 30 minut od zveřejnění výsledků za nevratný poplatek 500,- Kč (20
EUR) . Protesty se řeší dle Soutěžního řádu.
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Ubytování
Hotel Cascade *** je partnerským ubytovacím zařízením nabízejícím zvýhodněné ceny
ubytování pro registrované závodníky a jejich doprovod.
Speciální cena platná pouze po dobu konání akce je 26 EUR (osoba a noc).
Při rezervaci prosím uvádějte kód MOST42INLINE.
Adresa hotelu:
Hotel Cascade ***
Radniční 3
Most 434 01
Česká republika
Telefon: +420 476 703 250
Web: http://www.hotel-cascade.cz/
Email: hotel@hotel-cascade.cz

Bezpečnostní podmínky
Všichni závodníci jsou povinni mít na hlavě řádně upevněnou přilbu. Bez řádně upevněné
přilby není možné účastnit se závodu.
U dětských kategorií jsou doporučeny chrániče.
Definice povolené ochranné přilby:
"Ochranná helma musí být s pevnou skořepinou na povrchu a musí být mezinárodně
certifikovaná. Helma při závodech s hromadným startem musí být obvyklého tvaru bez
ostrých výčnělků a konců."
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Vyloučení odpovědnosti
Organizátoři nepřebírají odpovědnost za zranění ani za věcné škody na majetku zúčastněných
osob v době konání závodu. Všichni účastníci startují na vlastní odpovědnost. Viz soutěžní
řád ČSKB:
„Pořadatel ani organizátor nepřebírají žádnou odpovědnost za věcné škody a škody na
majetku zúčastněných osob. Výjimkou jsou škody způsobené úmyslné či způsobené hrubou
nedbalostí, stejně jako škody
způsobené na osobách (újmy na životě, těle a na zdraví). Toto se vztahuje i na
zaměstnance, zástupce či pomocníky a další osoby, jejichž služeb organizátor závodu
využívá k zajištění průběhu závodů.“

Antidopingová opatření:
MČR v silničním maratonu je oficiální závod ČSKB a pro zde může být provedena
antidopingová kontrola licencovaných závodníků.

