Testování čipů Jedomělice 2020
Pozvánka na sportovní akci pořádanou na trati dnes již zaniklého závodu
Jedomělické okruhy
Důležité upozornění:
Jedná se o tréninkovou cyklistickou vyjížďku měřenou čipovou technologií.
V souvislosti s aktuálně platnými vládními nařízeními ohledně situace Covid-19 je
striktně omezen počet účastníků akce na 99!
Na akci se není možné přihlásít na místě. Čipy k účasti na vyjížďce obdrží při
prezentaci pouze předem přihlášený účastník!
Datum konání:

neděle 24.5.2020

Čas startu:

10:00

Místo startu:

Jedomělice, okres Kladno GPS: 50.231720°N 13.971134°E

Trať:

Jedomělice -Hvězda-Mšec-Srbeč-Pozdeň-Jedomělice. Okruh se jede
4x, celkem 79,5 km.

Cíl:

Na konci stoupání z obce Pozdeň

Bonus1:

První jezdec v cíli získá motivační prémii 1000,- Kč.

Bonus2:

Pokud první jezdec v cíli dosáhne rychlostního průměru vyššího než
38,5 km/h získá navíc bonus 1000,- Kč. Tato prémie je vypsána za
překonání dosud nejrychlejšího rychlostního průměru dosaženého
v rámci závodu Jedomělické okruhy . V roce 2014 P.Novák dosáhl
na trati o délce 99,9km času 2:35:45, což znamená rychlostní průměr
38,48 km/h.

Kontakt:

jedo2020@seznam.cz

Registrace:
Z důvodu dodržení maximálního počtu účastníků je možné se na akci přihlásit pouze
předem a to platbou startovného ve výši 300,- Kč na účet 670100-2205430943/6210
vedený u Mbank. Jako VARSYM uvádějte 0524YYMMDD, kde YYMMDD je rok
měsíc a den Vašeho narození. Do poznámky napište PŘÍJMENÍ JMÉNO a emailovou

adresu, na kterou chcete zaslat potvrzení o provedené platbě a přihlášení na akci.
Uzávěrka přihlášek je 22.5.2020. Kontrola počtu přihlášených bude prováděna
průběžně. Platby budou vyhodnocovány v pořadí, v jakém dojdek jejich připsání na
účet. Pokud bude počet startovních míst vyčerpán, bude platba vrácena odesílateli.
Příklad: JOHN PROHAZKA narozen 17.12.1988
VARSYM: 0524881217
Poznámka: PROHAZKA JOHN prohazka@mujemail.cz
Prezentace:
V den startu od 8:30 do 9:30 v Jedomělicích před prodejnou COOP. Na tomto místě
budou předem přihlášeným účastníkům akce vydávány jednorázové čipy a bude
provedeno označení startovním číslem. Každý účastník obdrží 2 pásky s čipem, jeden
umístí na přilbu, druhý za sedlovou trubku. Případné další instrukce budou sděleny na
místě prezentace.
Účastník dává svým podpisem při prezentaci souhlas se zpracovánímsvých osobních
údajů a souhlasí s tím, že bude na tratimonitorován. Účastník svým podpisem potvrzuje,
že se akce účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že akce se koná za
plného provozu a zavazuje se, že bude dodržovat pravidla provozu na pozemních
komunikacích upravená zákonem č.361/2000 Sb. O provozu na pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy k zákonu.
Je si vědom, že pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené.

