Pilsenman 2017 – Instrukce pro závodníky
Prosím čtěte pečlivě!
Vážení závodníci,
již tuto sobotu se s odhodláním postavíte na start terénního triatlonu Pilsenman, čeká Vás skvělý sportovní zážitek. Abyste si závod, co
nejvíc užili, věnujte prosím chvilku času těmto důležitým informacím.

Centrum závodu – louka u sv. Jiří, Plzeň Doubravka – vyzvednutí startovního balíčku, depo závodu, afterparty
Start závodu je na pláži Velkého Boleveckého rybníka v Plzni u Bílé Hory. Věci zanechané v pytlích (dostanete v start.
balíčku) po plavání Vám převezeme zpět do centra závodu.
Na louce možnost stanování a parkování. Stánek s občerstvením bude letos v naší režii v provozu od pátku cca od 19 hodin.
V sobotu přes den stánek s kavárnou Orient Coffee.
Parkujte prosím pouze na místech vyhrazených na parkování a dbejte pokynů pořadatele.
V centru závodu bude také prezentační stánek Runlandu, prodejny běžecké obuvi a oblečení.
V rámci doprovodného programu si můžete vyzkoušet jízdu na paddleboardu od TAMBO SUP, kajaku či kanoi. Dětský
program zajistí na svém stánku ZPMVČR. Připraven bude tradiční dětský závod (cca do 6-ti let) od 12:00.
Prezentace
pátek 10. 8. – 20:00 – 21:00; sobota 11. 8. – 7:45 – 8:45
Závod týmů
Společně se závodem jednotlivců se můžete zúčastnit také týmového závodu. Složení týmů oznamte nejlépe předem na
registrace@pilsenman.cz nebo také na místě při vyzvedávání čísel, buď v pátek nebo v sobotu do 8:30. Týmová přihláška v
příloze.
Doporučujeme se prezentovat v pátek. Pokud máte možnost, prosíme, vytiskněte a vyplňte si prohlášení o odpovědnosti,
formulář najdete níže. Pokud necháte vyzvednutí čísla na sobotu, prosím přijďte, co nejdřív.
Startovné
Pokud nemáte zaplacené startovné předem, můžete tak učinit nejpozději ve čtvrtek 10. 8. Pokud budete platit startovné na
místě, musíte uhradit plné startovné ve výši 400 Kč za osobu (100 Kč mladší 18 let).
Stornování účasti
Pokud jste již přihlášení a víte, že se nebudete moct zúčastnit, dejte nám to prosím vědět na registrace@pilsenman.cz.
Startovné Vám rádi převedeme do dalšího ročníku.

Čipy
Čip si vyzvednete spolu se startovním číslem. Čipy se po závodě vrací v prostoru cíle. Pokud odstoupíte ze závodu, nahlaste
se u časomíry a vraťte prosím čip. V případě nevrácení nebo ztráty čipu bude po závodníkovi vymáhána částka 500,- Kč.
Časový harmonogram – sobota
7:45 – 8:45 – prezentace
9:00 – výklad trati
9:00 – začátek dětského programu
9:20 – warm-up (nepovinný přeběh na start závodu)
10:00 – start závodu (společně s terénním kvadrialonem Pilsenman)
10:50 – předpokládaný příjezd prvního závodníka
10:50 – TAMBO SUP Paddleboardy
11:30 – půjčovna lodí – možnost vyzkoušení si lodi na příští rok :-)
12:00 - závod dětí - duatlon
cca 12:30 – vyhlášení vítězů
Poté můžete podpořit závodníky terénního kvadriatlonu – Váš potlesk se jim bude hodit.

Depo

Každý závodník je povinen po každé disciplíně proběhnout depem. V depu je zakázáno jezdit na
kole. Buďte opatrní, aby nedocházelo ke zbytečným zraněním. Dbejte pokynů pořadatelů.
Závod
Všechny důležité informace ohledně závodu najdete v propozicích na www.pilsenman.cz. Na stránkách najdete také mapy
disciplín.
Každý závodník ručí za své viditelné označení číslem a správně připevněný čip. Žádný čip = žádný čas.

Na kole je povinná přilba. Jede za plného silničního provozu, dodržujte pravidla silničního provozu a buďte opatrní na sebe i
své okolí.
Neodhazujte odpadky na trase závodu. Co si z depa odvezu, to přivezu i zpátky.
Značení: Bílé šipky na asfaltu, červenobílé pásky a šipky na bílém papíře v terénu. Pozor na trati se bude objevovat také
značení kvadriatlonu (žluté šipky a šipky na žlutém papíře).

Těšíme se na Vás - Eis a Pilsenman Friendly Crew
Případné dotazy na tomeis@email.cz nebo 724 660 078

Odstřihni mě, vyplň a podepiš...
Jsem si vědom(a), že závod se jede za plného silničního provozu a na vlastní nebezpečí. Budu dodržovat pravidla
silničního provozu a budu dbát pokynů pořadatele. Dále prohlašuji, že jsem zdravotně - fyzicky způsobilý(á) a
zprošťuji pořadatele odpovědnosti za zranění, zcizení a ztráty, které se mi mohou přihodit během závodu.
Souhlasím, že pořadatel může použít mnou poskytnutá data pro potřeby tohoto závodu s tím, že budou
náležitě chráněna ve smyslu §11 zákona č.101/2000 sb.

_______________________________
Jméno a příjmení závodníka

_______________________
Datum narození (den/měsíc/rok)

____________________
Datum

________________________________________
podpis závodníka nebo zákonného zástupce

