
24. Ročník Memoriálu Františka Fraita
v extrémních sportech

Propozice

Pořadatel:

Termín závodu:

Místo:

Průběh a pravidla
závodu:

běh, lezení, traverz a jízda na horském kole.

Kategorie:

Podmínky účasti:

Podání přihlášek:

Prezence:

Startovní pořadí:

Povinná výbava:

Startovní poplatek:

Diplomy a ceny:

Časový program:

Parametry tratě:

Sportovní klub Hasiči Zlín
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Česká hasičská sportovní federace
Odborový svaz hasičů Zlín

20. června 2019

Malenisko Provodov 78

Kombinovaný závod časovka jednorázový - s intervalovým startem pro dvoučlenná
družstva. Celý závod je měřen v jednom čase, který je rozdělen na jednotlivé disciplíny:

Start prvního družstva v 9:00 hodin, další družstva v 5 min. intervalech
dle vylosovaného pořadí.

Muži bez rozdílu věku
Ženy bez rozdílu věku

Účastníci závodu musí být fyzicky a zdravotně způsobilí.
Dvoučlenné družstvo s vlastním lezeckým vybavením.

Do 12. června 2019 registrací na email:
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Případně telefonicky na 603 708 634.

20. června 2019 od 7:30 do 8:30 hod. v poutní restauraci na Provodově - Maleniskách.

Podle losování, proběhne dne 13. června 2019 ve 14:00 v areálu HZS Zlínského kraje.
Losující: Hlavní rozhodčí - Pavel Sladký.
Přísedící: oddělení vnitřní kontroly a interního auditu HZS Zlínského kraje.

Horské nebo trekové kolo, cyklistická přilba, sedací úvazek + šroubovací karabina 1 ks,
rukavice.

600 Kč za družstvo při prezenci.

První tři družstva v každé kategorii obdrží diplomy, věcné ceny, a poháry (pouze
při osobní účasti při vyhlášení). Každé družstvo obdrží pozornost organizátorů.

20. června 2019 v 8:45 zahájení soutěže a seznámeni s pravidly
Účastní se všichni soutěžící, 9:00 start soutěžících. Vyhodnocení závodu ve 14:00,
nebo 1 hodinu po ukončení závodu v poutní restauraci na Provodově - Maleniskách.

Dvoučlenné družstvo absolvuje jednotlivé etapy závodu v co nejkratším čase.
V cíli se počítá čas pomalejšího z dvojice.

Závod se skládá z těchto disciplín:
První částí závodu je běh (cca 5 km) v jeho průběhu družstvo absolvuje lezení na skálu
(obtížnost III.), slanění lomu (cca 60 m) a traverz (cca 30 m).
Druhou části závodu je jízda na kole (cca 9,5 km).
Cíl je v místě startu.

v místě prezence.

Start je před restaurací na Maleniskách.

hubikadam@seznam.cz.
ÚO Zlín směna "C".





Trasa 24. ročníku memoriálu Františka Fraita
konaného 20. června 2019


