
 Propozice 2. ročníku MTB závodu „Pancířské stráně“

Termín:    sobota 24.října 2015
Ročník:    druhý
Pořadatel : Triatlon klub Klatovy (IČO 43313230)
Hlavní partner: Universe Agency–AUTHOR
Trasa:       46 km 
Kategorie: 
                  muži do 35 let (M1), 36-50 let (M2), 51 a více let (M3)
                  ženy do 35 let (Z1) , 36-50 let (Z2),  51 a více let (Z3)
                  
Startovné: 350 Kč/14EU/, zaplatíte-li do pátku 16.10.2015 (v ceně suvenýr)
                   Od 17.10. do 24.10.včetně již přes banku platit nelze
                   450 Kč /18 EU/, zaplatíte-li hotově při prezentaci v sobotu 24.10.
Ceny:         věcné pro první tři v každé kategorii
Prezence:  Železná Ruda –hotel Engadin v sobotu 24.10.2015 od 7:00 do 10:30. Neriskujete pozdní     
                   příchod na start!
Start:        hotel Engadin v 11:00
Cíl:             hotel Engadin do 16:00
                   Vyhlášení výsledků v prostoru cíle od 16:00
.
Přihlášky: on-line prostřednictvím INTERNETU - sekce Pancířské stráně=>Přihlášky
                  a) se základním startovným do pátku 16.10.2015
                  b) po pátku 16.10.  je ještě možné se  prostřednictvím INTERNETU přihlašovat až do 21.10., ale
                      s platbou zvýšeného startovného až při prezenci)
                  c) při prezenci 24.10.2014 od 7:00 do 10:30 bez nároku na suvenýr a  se zvýšeným startovným  
     
Zrušení přihlášky s vrácením startovného je možné pouze mailem nebo písemně s datem odeslání 
nejpozději v pondělí 19.10. 2015. V žádosti uveďte číslo vašeho účtu. Storno poplatek je 100 Kč. Zrušení 
startu po 19.10. 2014 je bez náhrady.

Platby: .Startovné zaplaťte (nejlépe ve stejný den, kdy odešlete přihlášku) na účet Komerční banky Klatovy,
název účtu:Triatlon klub Klatovy, č.ú.9830810257/0100 (IČO43313230),variabilní symbol vám při přihlašování 
vygeneruje program SPORTSOFTTIMING (není totožný s rodným číslem).
a) převodem z Vašeho účtu-doporučujeme při včasném přihlášení
b) složením hotovostiu pokladny některé pobočky KB- doporučujeme zejména opozdilcům,kteří se přihlašují v době
blížící se uzávěrky.
K datu 16.10 se platba musí objevit jako položka na denním výpisu z našeho účtu,
proto doporučujeme platit nejpozději 14.10.2015.
POZOR!! PLATBA POŠTOVNÍ SLOŽENKOU (poukázkou typu A) NENÍ MOŽNÁ, protože identifikace plateb 
probíhá podle čísel vygenerovaných přihlašovacím programem a současný systém České pošty nám neumožňuje 
bezpečnou a rychlou identifikaci plateb. Registrováni budete podle denních výpisů z našeho účtu u KB. Aktualizace
plateb budou prováděny do 30.9  jednou týdně, v průběhu října denně. Proto je bezpodmínečně nutné na 
platebním dokladu napsat do kolonky variabilní symbol číslo vygenerované přihlašovacím programem. Není proto 
možné platit jednou částkou za více osob,ale na jednom hromadném příkazu může být několik jednotlivých částek 
s příslušnými variabilními symboly. Na INTERNETU si můžete ověřit, zda byla Vaše přihláška přijata. V případě 
nejasností volejte informace.

Suvenýr: Pamětní ručník z microfleece s logem závodu

Bezpečnost:
Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Jsou povinni dodržovat pravidla našeho závodu, pokyny pořadatelů a 
obecně platné právní předpisy. Povinná je bezpečnostní přilba. Doporučujeme lékařskou prohlídku a úrazové 
pojištění pro den závodu.

Výslovně je zakázána účast na elektrokolech, kolech s motorovým pohonem apod. Tito závodníci budou 
pořadatelem vykázání ze závodu.
Na trati se nesmí pohybovat žádná doprovodná vozidla. Motorky ani čtyřkolky vyjma pořadatelem povolených.

Informace: obecné info a přihlášky tel. 608406002-infolinka aktivní od září
info o trase: 603536589
Internet:www.sumavanet.cz/triatlon
E-mail:triatlon@sumavanet.cz


