
TRACK OF PEACE 
AND FRIENDSHIP 2016 
závod horských kol

pořadatel – Skicross Team Chomutov, Fresh Crackers
DRUHÝ ROČNÍK
ŘEDITEL ZÁVODU – Honza Tóth, tel: 602 840 887,
sxchomutov@gmail.com

PROPOZICE
START – 4. 6. 2016 v 8:00 h. Skatepark  Kamenný vrch Chomutov
CÍL – nástupiště LD Delta Harrachov
Časový limit závodu 5. 6. 2016 do 17:00 h.
Přihlášky: http://www.adrenalinerace.cz/track-of-peace-and-friendship-2016-250-km-mtb-3-zeme-6-
pohori/
NEJPOZDĚJI do 30. 5. 2016 do 18:00. Přihlášky a platby odeslané po tomto termínu, nebudou 
přijaty. Po 30. 5. se lze registrovat pouze na místě před závodem. Bude účtováno 1300,- Kč

Kategorie: 
• Muži, 
• muži +40,  
• ženy,  
• junioři 16- 19 let.  
• Závod družstev libovolného složení.

Závod družstev- Družstvo o větším počtu závodníků musí dojet do KB č. 9. pohromadě. V cíli budou 
započítány časy dvou prvních závodníků.

startovné: Předem 1100,- Kč. Na místě 1300,- Kč. V ceně startovného je občerstvení na trati. Jídlo na 
startu i v cíli, tričko. Platba startovného na místě (viz program)

Kontrolní body: na trati je 8 kontrolních bodů, na kterých se musí každý účastník při průjezdu hlásit 
pořadateli. Průjezd je povinný. Kontroly jsou označeny viditelnými cedulemi.  Na každém kontrolním 
bodu je občerstvovací stanice.  Trasa není předem určená, každý závodník volí libovolnou trasu.

• SKIAREÁL KLÍNY,
• KOMÁŘÍ VÍŽKA,
• PENZION HRANIČNÍ BOUDA – servisní zóna (zajišťuje pořadatel),
• INTERCAMP MOSQUITO,
• ROZLEDNA JEDLOVÁ- Jiřetín pod Jedlovou,
• HRÁDEK NAD NISOU- bude upřesněno,
• CHATA SEDMIDOMÍ- Horní Maxov – možnost přespání
• JIZERKA
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pravidla: nelze využívat doprovodná vozidla. Pokud bude závodník přistižen, bude následně 
diskvalifikován.  Je zakázáno odhazovat odpadky a bidony podél trati. K tomuto účelu slouží kontrolní 
body. Závodníci, kteří vzdají závod, se musí nahlásit na nejbližším kontrolním bodě, nebo telefonicky. 
Kontakt bude na startovním čísle.  Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Závod probíhá za plného 
provozu, je třeba dodržovat pravidla silničního provozu. Doporučujeme sjednat si úrazové pojištění 
na tuto akci.

ubytování:  start- v prostorách skateparku ve vlastních spacích pytlech, lze využít i vlastní stany.
cíl- stanové městečko v přilehlých prostorách.
Každý závodník dostane pytel, do kterého si dá všechny osobní věci, stan, spací pytel. Vše, co bude 
chtít odvést do cíle.

povinná výbava: helma, přední a zadní světlo, mobilní telefon, drobné peníze.

doporučená výbava: navigace – data doporučené trasy budou ke stažení. Sleduj FB 
https://www.facebook.com/sxchomutov/, duše, pumpička, pláštěnka, 2x bidon,

program: 3.6.2016 16:00 – 21:00 registrace, platba startovného, vyzvednutí startovního čísla.
21:00 rozprava se závodníky
21:30 rizoto party s nápojem.
4. 6. 2016 6:00 – 7:30 opět registrace
8:00 start závodu - Chomutov
5. 6. 2016 - 9:00 vyhlášení vítězů

Aktuální informace sledujte na  
https://www.facebook.com/sxchomutov/,
dotazy na sxchomutov@gmail.com, 
nebo tel: 602840887.
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