
OKOLO
BROUMOVA

7. RO� NÍK P�LMARATONU MTB
PRO JEDNOTLIVCE A �TAFETY

HEJTMÁNKOVICE

www.okolobroumova.cz

START ZÁVODU V 10:00
OD OBECNÍHO DVORU �OLCOVNA

Trasa vede po polních a lesních cestách po úbo� í hor obklopujících
Broumovskou kotlinu a nabízí nádherné výhledy do okolní krajiny. Vede obcemi
Hejtmánkovice, K�inice, Martínkovice, Bo� anov, Otovice, �onov, Ro� mitál,
He�mánkovice, Ruprechtice, Hyn� ice a Jet�ichov.
Délka trati je cca 61 km, p�evý�ení 1200 m.

QR kód
pro p�ihlá�ení
do závodu

http://sport-reg.cz/registrace?zavod=362

www.okolobroumova.cz
www.ulita.org
www.bikeresort.cz

Aktuální
informace
a mapy:

PO�ADATEL: DDM Ulita Broumov, I� 00857785, Komenského 245, 550 01 Broumov.
�editel závodu: Ji�í Rak, mob. 777 662 933, e-mail: J.Rak@seznam.cz
Velitel trati: Miroslav Reme�. Hlavní rozhod� í: Vlastimil Sluka.
Zdravotní zaji�t	ní: Záchranná slu� ba Broumov. Stravování: Dana Seidlová.

KONTAKT: Ji�í Rak, tel. kom. 00420 777 662 933, e-mail: J.Rak@seznam.cz

WOKÓ� BROUMOVA PÓ�MARATON MTB sierpie	 201/ : 19 7
Start: godz. 10 - obok restauracji Solcovna w Hejtmankovicach
(2 km od Broumova w kierunku na Mezimesti)

Lesní společnost
Broumov Holding, a. s.

Po�ádá DDM Ulita Broumov

s laskavou podporou

t�chto partner�: Generální partner:
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KATEGORIE
MA
MB
MC
MD
ZA
ZB
TO
SM
SZ
SMZ
SO

SF

mu� i od roku narození 1983
mu� i od roku narození 1982 do 1968
mu� i od roku narození 1967 do 1958
mu� i od roku narození 1957 a star�í
� eny od roku narození 1983
� eny do roku narození 1982 a star�í
tandemy a ostatní
�tafety mu� 

�tafety � en
�tafety smí�ené
�tafety obcí, p�ihlá�ené obcemi a slo� ené z ob� an

s trvalým pobytem v dané obci Svazku obcí Broumovska
�tafety � rem, p�ihlá�ené � rmami se sídlem nebo
provozovnou ve kterékoli obci Svazku obcí Broumovska

DÉLKA TRATI
60,9 km
60,9 km
60,9 km
60,9 km
60,9 km
60,9 km
60,9 km
23,3 + 15,0 + 22,6 km
23,3 + 15,0 + 22,6 km
23,3 + 15,0 + 22,6 km
23,3 + 15,0 + 22,6 km

23,3 + 15,0 + 22,6 km

P�IHLÁ�KY: do 13. 8.od 1. 5. 2017 na: http://sport-reg.cz/registrace?zavod=362
po termínu u prezence. sobota 19. 8. 2017 Obecní dv
r �olcovna (GPSPREZENCE:
50°36´0,45� N; 16°17´44,3� E) .od 8:00 do 9:30

STARTOVNÉ: 300 K� jednotlivci, 450 K� �tafeta + tandemy. Startovné je nutno poukázat
do 14. 8. na ú
 et 
 . 78-8752740227/01002017 , variabilní symbol bude vygenerován
p�ihla�ovacím systémem. Startovné placené u prezence, bude zvý�ené o 100 K� . Startovné
zahrnuje: startovní � íslo s � ipem, ob� erstvení na ob� erstvovacích stanicích, zm	�ení � asu,
mytí kol i osob, poukázku na 1 jídlo a 0,5 l pití v cíli a 1x lístek do tomboly.

TRA�: Trasa závodu vede po polních a lesních cestách. P�evý�ení 1200 m.
Podíl asfaltového povrchu cca 29 % trasy. P�edávací místa pro �tafety jsou v míst	
ob� erstvovacích stanic, � asová náro� nost úsek
 je obdobná i p�es rozdílnou vzdálenost.
START: 10:00 Obecní dv
r �olcovna Hejtmánkovice.
CÍL: Fotbalové h�i�t	Sokol Hejtmánkovice (cca 200 m od místa startu), mo� nost mytí.

VYHLÁ�ENÍ VÝSLEDK�: 19. 8. 2017 od 15:00; po ukon� ení vyhla�ování prob	hne
losování tomboly. : první t�i v ka� dé kategorii obdr� í v	cné ceny. Nejrychlej�í jednotlivecCENY
získá pohár vít	ze a pen	� itou cenu ve vý�i 3000 K� , 2. nejrychlej�í jednotlivec získá pen	� itou
cenu ve vý�i 2000 K� , 3. nejrychlej�í jednotlivec získá pen	� itou cenu ve vý�i 1000 K� .
Nejrychlej�í � ena získá pen	� itou cenu ve vý�i 1000 K� . Celkov	nejrychlej�í �tafeta získá pohár
vít	ze a pen	� itou cenu ve vý�i 450 K� . Nejrychlej�í ze �tafet obcí a � rem získá putovní pohár
a pen	� itou cenu ve vý�i 450 K� . Na trati budou t�i vrcha�ské prémie, ka� dá dotovaná 300, 200
a 100 K� . P�edání cen je podmín	no osobní ú� astí p�i slavnostním ceremoniálu.

BEZPE� NOST: V�ichni ú� astníci se závodu zú� ast ují na vlastní nebezpe� í, po�adatel neru� í
za �kody ú� astník
m vzniklé nebo jimi zp
sobené. Cyklistická p�ilba je povinná.

OS 22,6 kmOS 22,6 km

OS 37,7 kmOS 37,7 km
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0 1 2 3 4 5 km Ob� erstvo-
vací stanice

Rizikový
úsek

Vrcha�ská
prémie

Vyhlídka

Po�adatel si vyhrazuje právo nutných zm�n oproti rozpisu závodu z dvodu nep�edvídaných okolností.
Ubytování po�adatel nezaji��uje. Dal�í stravování: stánkový prodej, Restaurace �olcovna, Hosp
dka u B
n
.
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