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Propozice 

Mushing Lávovou Stezkou 2022 
– Trail – 

 

Organizátoři si vyhrazují právo do uzávěrky závodu pozměnit propozice. (do 

26.10.2022) 

Hlavním partnerem je JOSERA 

 

— Základní informace — 
Pořadatel: HANÁCKÝ MUSHERS CLUB z.s. 

Ředitel závodu: Macková Renáta 

Traťový komisař: Macek Petr 

Správa registrací: Petr Macek ml. 

Časomíra: Petr Macek ml. 

Datum konání: 29.10.2022 - sobota 

Místo konání: RA RIOSTAR, Čabová 627, 793 05 Moravský Beroun 

Přihlášky: ZDE (před registrací prosím, pečlivě si pročtěte propozice) 

Datum uzávěrky přihlášek formulářem: 26.10.2022, dohlášení kategorií 26.10.2022 

Telefon: 776128869 (jen v případě problémů, pro dotazy využijte kontaktní formulář) 

Datum odvolání/uzávěrka závodu: 20.10.2022 

  

https://www.josera.cz/
https://forms.gle/HVNMx6sfTwfRAcY48
https://www.hanackymushersclub.cz/dotaz/
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— Startovné — 
Platba předem na účet 110899993/0300 (musí být připsaná do 25.10.2022) 

• Dětská: zdarma 

• Junioři: 150 Kč  

• Trail: 300 Kč  

Při platbě převodem jako variabilní symbol zadejte číslo: 29102022 a do poznámky uveďte jméno, 

příjmení, "Trail" a kategorii/e. 

Odhlášení s vrácením plného startovného, možno pouze přes formulář do 10.10.2022. Po tomto 

datu se vrací částka po odečtení ceny pamětní medaile (+ poštovné). Medaile bude zaslána na 

adresu uvedenou v přihlášce. Neplatí pro registrované po tomto datu (nemají nárok na medaili a 

vrací se jim plná výše). Vratka pouze při odhlášení do 17.10.2022 (po tomto datu se nevrací žádné 

startovné). 

Závodník po přihlášení může ověřit svoji registraci ZDE. Platby v tomto seznamu budou aktualizovány 

nepravidelně. 

Při registraci a platbě do 10.10.2022, každý závodník obdrží pamětní medaili a balíček. 

Diplom (tištěný) získají pouze první 3 místa z každé kategorie. 

— Kategorie a trať — 
Kategorie a délky tratí: 

• Dětská: 100–300 m (do 12 let) 

• Juniorská: 1,8 km (10–18 let) 

• Sprint: 3,5 - 5,5 km (od 15 let) 

o kategorie Muži a Ženy (dle počtu závodníků dále dle věku do/nad 45) 

Pro závodníky mladší 18let je nutný souhlas rodiče (zákonného zástupce). 

Délky tratí jsou orientační, týden před závodem bude jejich délka a profil upřesněn a zveřejněn na 

webu a FB. V lokalitě závodu vždy záleží na domluvě s majiteli pozemků a aktuálních povětrnostních 

podmínkách. 

Popis trati: Lesní a polní cesty s minimem asfaltu, středně náročná trať, rychlá, technická. 

— Harmonogram — 
Sobotní (23.10.), orientační – může se měnit dle počtu závodníků a povětrnostních podmínek 

• Příjezd – do 8:30 

• Prezentace – 8:00 – 9:30 

• Start: cca 13:00 (dle plynulosti závodu a počtu závodníků) 

• Vyhlášení – cca 14:30 (vyhlašujeme pouze první 3 místa z každé kategorie) 

https://forms.gle/3vPnBPqtwnjHPrrA8
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/e/2PACX-1vRAaf2NAQ1b52ZJ1lrLXbJubzwN_9fFDSIbgwD5ptQn9b3xdK0uYWRq5X3BhkmQHZOWz3HayVji4__M/pubhtml?gid=1050153948&single=true
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— Důležité informace — 
Parkování: Informace zde 

Stravování: RA RIOSTAR 

Zvláštnosti a upozornění pořadatele: 

• Svou účastí na akci dáváte najevo svůj souhlas s focením a nahráváním Vaší osoby.  

• Registrací souhlasíte se zveřejněním vašeho jména a kategorie v seznamu přihlášených a ve 

výsledkové listině.  

• Každý závodník je povinen na trati během závodu mít čitelně na čelní straně (hruď, řídítka 

apod.) upevněné své startovní číslo (získá při prezentaci). V případě nedodržení mu nebude 

změřen čas (v případě ztráty na trati, či jiného zničení musí hlásit v prostoru cíle své číslo). 

• Na tratě je daný časový limit (bude upřesněn), po uplynutí se čas závodníkovi přestává měřit 

a získá status DLF (Did late finish) 

• Každý účastník je povinen sledovat aktuality ohledně akce na tomto webu. 

• Registrací závodník souhlasí s GDPR 

 

— COVID opatření — 
— Dle aktuálního nařízení MZ 

 

https://www.hanackymushersclub.cz/ubytovani-ls/
https://www.hanackymushersclub.cz/gdpr/

