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závod je určen pro: amatérský závod, bez licence, především pro pracovníky zaměstnané ve zdravotnictví, tj. lékaře, zdravotní sestry,
řidiče sanitek, lékárníky, pracovníky managementu, administrativní pracovnice a sekretářky, inženýry, kuchaře a dietní sestry, dělnické
profese, úklidové čety, pomocné síly a ostatní zaměstnance pracující ve zdravotnictví. A pro jejich hosty.
kategorie:
a) muži zdravotníci
d) hosté muži
b) ženy zdravotnice
e) hosté ženy
c) družstva 3členná
f) děti do 15 roků (děti do 12 roků s povinným doprovodem dospělé osoby)
startovné: dospělí symbolických 100,- Kč při prezentaci, děti do 15 roků startovné neplatí
přihlášky: na místě při prezentaci
prezentace: 13.00-14.30 hod. na parkovišti u Svitavské nemocnice před poliklinikou
rozprava a poučení o závodu: v 14. 30 hod. na parkovišti před poliklinikou. Poté hromadný přesun na místo startu.
místo startu: za křižovatkou Brno-Hradec nad Svitavou, směrem na Hradec nad Svitavou asi 200 m za křižovatkou - u kotelny.
start: v 15.00 hod. start závodníků jednotlivě v časových intervalech 1:00 min.
cíl: brána hradu Svojanov
vyhlášení výsledků: po ukončení závodu. Vítězové v každé kategorii obdrží věcné ceny. Nejrychlejší závodník a závodnice v kategorii
zdravotníků obdrží cenu primáře ORL oddělení.
podmínky závodu: závod se jede za plného silničního provozu a každý je povinen dodržovat pravidla silničního provozu. Všichni
závodníci jedou na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za škody účastníkům závodu vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si
vyhrazuje právo nutných technických změn. Závod se pojede za každého počasí. Cesta bude značena. Za posledním závodníkem
pojede sběrný vůz s nosiči na kola. Všem závodníkům doporučujeme zkontrolovat technický stav kol. Všichni závodníci musí mít
PŘILBU!!!, bez přilby se nemohou závodu zúčastnit.
protiepidemická opatření COVID-19: budou dána současnou epidemiologickou situací v den závodu, upřesníme mailem před
závodem
občerstvení: po ukončení závodu na hradě Svojanov zajišťuje pořadatel. V průběhu závodu pouze z vlastních zdrojů!
doprava: ze Svojanova zpět do Svitav není zajištěna, pro omezený počet závodníků lze domluvit individuálně s pořadateli.
ubytování: každý si může ubytování zajistit individuálně, ale pokud možno co nejdříve!!! na info@svojanov.cz
nebo tel. č.: 461 744 124 (hrad Svojanov), 739 339 991 – kastelán, p. Dempír, 739 518 703 – provozní.
Je možné si zamluvit ubytování i pro rodinné příslušníky.
doporučení: pokud přijedete do Svitav autem, nechejte ho zaparkované na parkovišti před nemocnicí, na kole dojeďte na hrad Svojanov,
tam prožijte příjemný večer s přáteli, přenocujte, v sobotu si udělejte prohlídku hradu s výkladem, na kole projeďte krásné okolí hradu
Svojanov a v neděli na kole zpět do Svitav.
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