Propozice

Treibjagd im Dunkelwald
Etapový závod MTB v Krušných horách
21. - 24. července 2022
Breitenbrunn, Johanngeorgenstadta
Raschau-Markersbach
Pořadatel: usp management UG
spolupráci s WSV 08 Johanngeorgenstadt e.V.
Uzávěrka: 17. července 2022

21. července Dunkelwaldský Climb, TrailCenter Rabenberg, Breitenbrunn
22. července Dunkelwaldský maraton, TrailCenter Rabenberg, Breitenbrunn
23. července KAMM-BIKE-CROSS, Johanngeorgenstadt
24. července Erzgebirgsradrennen Markersbach
Denní starty individuálně možné

Strana 2

INTRO:

Treibjagd im Dunkelwald je čtyřdenní etapový MTB závod ve středním Krušnohoří
pro jednotlivce, který je otevřený pro každého MTB jezdce. Časovka ve čtvrtek
večer odstartuje celou akci. Etapy následujících tří dnů tvoří okruh v každém z
etapových měst Breitenbrunn (TrailCenter Rabenberg), Johanngeorgenstadt a
Raschau-Markersbach. Nabízí se krátká a dlouhá vzdálenost. Jednotlivé soutěže
(etapy) jsou finančně, právně a sportovně nezávislé.

ORGANIZÁTOR:

usp management UG (haftungsbeschränkt)

POŘADATEL:

usp management UG (haftungsbeschränkt)
ve spolupráci s WSV 08 Johanngeorgenstadt e.V.

VENUES:

Breitenbrunn (Krušné hory), TrailCenter Rabenberg
Johanngeorgenstadt, TrailCenter
Raschau-Markersbach, Ferienhotel

DATUM:

21. do 24. července 2022

ZPŮSOBILOST K ÚČASTI: Všechny osoby, které dosáhly nebo v kalendářním roce dosáhnou věku 13 let
(věková skupina žáci/žákyně U15). Mladiství do 18 let potřebují souhlas rodičů.
REGISTRACE:

Prostřednictvím online registračního formuláře na adrese http://www.mtbdunkelwald.de/.
Při registraci dávají všichni účastníci souhlas s tím, že fotografie pořízené během
akce, na kterých mohou být vyobrazeni, mohou být použity pro zpravodajské
nebo vlastní reklamní účely.

UZÁVĚRKA:

17. července 2022 (online registrace), pozdní registrace při prezenc.

SLUŽBY:

Startovné zahrnuje startovní číslo, měření času transpondérem, RaceBook s
tištěnými výškovými profily, výsledkovou listinu, značení trati, lékařské zajištění,
občerstvení na trati a prostor pro mytí kol.
Účastníci etapového závodu získávají i účast v celkovém hodnocení, dobroty od
našich partnerů, 2 energetické tyčinky, poukaz na těstovinovou porci a
nealkoholický nápoj na páteční večerní pasta party a také denní dresy lídrů
(vedoucí žena, vedoucí muž).
Při přihlášení do 6. července 2022 obdrží účastníci etapového závodu také
účastnické tričko.

STARTOVNÉ:

169,- Euro za účastníka na startu etapového závodu.
15,35,35,35,-

Euro
Euro
Euro
Euro

za účastníka při jednorázovém startu na Dunkelwaldském Climb.
na účastníka za jednotlivý start na Dunkelwaldském maratonu.
za účastníka při jednorázovém startu na KAMM-BIKE-CROSS.
za účastníka při jednorázovém startu na Erzgebirgsradrennen.

Startovné musí být připsán na účet pořadatele do 14 dnů od registrace, jinak
bude registrace zrušena. Pokud se přihlásíte do 14 dnů před akcí, registrační
poplatek musí být uhrazen nejpozději do 18. července 2022.
Příjemce:
IBAN:
BIC:
Předpokládané použití:

usp management UG (haftungsbeschränkt)
DE55 8509 0000 3244 3110 07
GENODEF1DR
Startovné MTB Dunkelwald 2022, jméno, křestní jméno

Pozdní registrace: Pozdní registrace jsou možné na místě v den konání akce v
době rozdělování startovních čísel za příplatek 10,- Euro.
ZRUŠENÍ:

Pozdní registrace je možná na místě v den konání v časech vydávání startovních
čísel za příplatek 10,- Euro.

STORNO:

Storno je možné do 14 dnů před akcí s poplatkem za zpracování ve výši 20 % z
registračního poplatku, minimálně však 10,- Euro. Vrácení peněz za pozdější
zrušení není možné.
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SOUTĚŽE:

Čt 21.07.22 - Dunkelwald Climb, Breitenbrunn
Trať časovky "Dunkelwald Climb" začíná na úpatí Rabenbergu a vede stále do
kopce po lesních cestách a stezkách do Sportparku Rabenberg. Startuje se
jednotlivě s odstupem nejméně 15 sekund. Na většině úseků je možné předjíždět.
Trasa:
Kategorie:

5,5 km / 320 hm
Stejné jako celkově.

Pá 22.07.22 - Dunkelwaldský maraton, Breitenbrunn
Areál závodu se startem a cílem se nachází ve Sportparku Rabenberg. Trať vede
přes TrailCenter Rabenberg a přilehlou lesní oblast kolem Rabenbergu. Trať se
skládá z okruhu po šotolinových, lesních a lučních cestách i trailech, částečně
náročných kořenových stezkách (single trailech). Krátký úsek vede po zajištěné
vedlejší silnici. Trať je zcela sjízdná, vyžaduje průměrný základní stav a pokročilou
techniku jízdy. Start je hromadný.
Trasa:
Kategorie:

Dlouhá: 60 km / 2 000 km (2 kola)
Krátce: 30 km / 1 000 km (1 kolo)
Stejně jako celkové pořadí

So. 23.07.22 - KAMM-BIKE-CROSS, Johanngeorgenstadt
Areál závodu se startem a cílem se nachází v Loipenhausu v Johanngeorgenstadtu.
Trať vede přilehlou lesní oblastí a skládá se z okruhu po silnicích, šotolině, lesních
a lučních cestách a pěšinách. Start je hromadný.
Trasa:
Kategorie:

Délka: 60 km / 1 680 km (4 kola)
Krátce: 30 km / 840 hm (2 kola)
Stejně jako celkové hodnocení

Další informace: http://www.kamm-bike-cross.de/
Ne 24.07.22 - Krušnohorský cyklistický závod, Raschau-Markersbach
Areál závodu se startem a cílem se nachází u rekreačního hotelu Markersbach.
Trať vede přilehlou lesní oblastí směrem na Fichtelberg. Trasa se skládá z okruhu
po šotolinových, lesních a lučních cestách a pěšinách. Trať je zcela sjízdná,
vyžaduje se průměrná základní kondice a technika jízdy. Start je hromadný.
Prvních 750 metrů bude neutralizováno.
Trasa:
Kategorie:

Délka: 57 km / 1 850 km
Krátce: 34 km / 1 000 hm
Stejně jako celkové hodnocení

Pro všechny etapy platí následující: Trasy nejsou uzavřeny pro veřejnost.
Předpokládá se vzájemná ohleduplnost. Trasa je vyznačena značkami a
zábranami. V pravidelných intervalech budou k dispozici maršálové. V případě
potřeby může pořadatel rozdělit startovní skupiny v den závodu.
PŘESUN:

Přesun mezi jednotlivými místy v etapě probíhá individuálně. Přejezd z TrailCenter
Rabenberg do Johanngeorgenstadtu je možný na MTB. Pro přepravu z
Johanngeorgenstadtu
nebo
TrailCentra
Rabenberg
do
Markersbachu
doporučujeme použít automobil.

SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA:

Základem soutěžních pravidel jsou sportovní pravidla a soutěžní řád horských kol
BDR v aktuálním znění. Vadné součásti lze vyměnit bez použití externí pomoci.
Výměna kompletního horského kola nebo rámu není povolena. Během soutěže je
nutné nosit přilbu. V případě nedodržení podmínek bude účastník diskvalifikován.
Startovní číslo vydané pořadatelem musí účastníci podle pokynů po celou dobu
soutěže ponechat beze změny. Z důvodu ochrany přírody je přísně zakázáno
opouštět vyznačenou trasu. Elektrokola nejsou povolena. Odhazování odpadků
mimo vyznačené prostory pro občerstvení bude mít za následek diskvalifikaci a
postih ze strany příslušných orgánů!

REŽIM HODNOCENÍ:

Celková klasifikace se skládá z časovky a tří etap.
Časovka "Dunkelwald Climb" se do celkového pořadí nezapočítává.
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Časy jednotlivých etap se sčítají a výsledkem je celkový čas. Výsledkem je
celkové pořadí. Účastník s nejnižším celkovým časem ve třídě vede celkové
pořadí v příslušné třídě.
Vzdálenost / klasifikace: Krátké vzdálenosti, dlouhé vzdálenosti
Klasifikace musí být zachována ve všech etapách, tj. musí být odjety buď
všechny krátké, nebo všechny dlouhé vzdálenosti.
Kategorie:

Žáci U15
Kadeti U17
Junioři U19
Muži
Masters 1
Masters 2
Masters 3
Masters 4

13 - 14
15 - 16
17- 18
19 – 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60+

Žákyně U15
Kadeti U17
Junioři U19
Ženy
Masters 1 žena
Masters 2 ženy
Masters 3 ženy
Masters 4 ženy

13 - 14
15 - 16
17 – 18
19 – 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60+

Kategorie U15 a dorostenci U17 mohou startovat pouze na příslušných krátkých
tratích.
Členství ve třídě se určuje podle roku narození.
Do celkové klasifikace se započítávají pouze účastníci, kteří dojeli do cíle všech
etap a nebyli v žádné z nich diskvalifikováni.
Účastníci, kteří dojedou do cíle na MTB vlastními silami až za cílovou čárou, obdrží
čas posledního účastníka v příslušné kategorii plus časovou přirážku určenou jury.
Účastníkům, kteří k dosažení cíle využili cizí pomoc, bude započítán čas posledního
účastníka v příslušné kategorii plus trestný čas 90 minut.
Pokud účastník v etapě nestartoval, je z celkového pořadí vyřazen. Pokud se
účastník opozdí na start etapy o více než 10 minut, rozhodne vedení soutěže, zda
může ještě startovat a zůstat v celkovém pořadí.
Do celkové klasifikace se věková skupina započítává pouze v případě, že v první
etapě odstartovalo alespoň pět jezdců. Do denního hodnocení se věková skupina
započítává pouze v případě, že v ní startuje alespoň pět jezdců. Jinak jezdci
postupují do další věkové skupiny.
ČASOVÝ MĚŘIČ:

Všichni účastníci obdrží spolu se startovními dokumenty časový měřič bez platby
zálohy. Účastník má u sebe transpondér pro měření času pro všechny etapy.
Každý účastník je povinen vrátit transpondér co nejdříve po skončení závodu
(poslední etapa, přerušení závodu). Za nevrácené nebo poškozené transpondéry
bude pořadatel účastníkovi účtovat 65,45 EUR.

HARMONOGRAM:

Čt 21.07.22 - Dunkelwaldský Climb, Breitenbrunn, TrailCenter
16:00 - 18:00
Prezence a pozdní registrace → TrailCenter
18:30 - 19:00
Start (single)→Na úpatí Rabenbergu u Nonnenfelsenu
Následně
Slavnostní předávání cen
Následně
Táborák
Pá 22.07.22 - Dunkelwaldský maraton, Breitenbrunn, TrailCenter
11:00 - 12:30
13:00
13:15
15:15
18:00
Kolem 17:00

Prezence a pozdní registrace → TrailCenter
Start na dlouhé vzdálenosti
Start na krátkou vzdálenost
Časový limit pro běh na kolo
Čas ukončení
Slavnostní předávání cen

Následně

Pastaparty

So 23.07.22 - KAMM-BIKE-CROSS, Johanngeorgenstadt, Loipenhaus
08:00 - 11:00
12:15
Kolem 17:00
18:00

Prezence a pozdní registrace
Start
Slavnostní předávání cen
Čas ukončení
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Ne 24.07.22 - Krušnohorský cyklistický závod, Markersbach, Ferienhotel
08:00 - 09:30
10:00
10:30
15:00
Kolem 14:30

Prezence a pozdní registrace
Start na dlouhé vzdálenosti
Start na krátkou vzdálenost
Čas ukončení
Slavnostní předávání cen

DRES LÍDRA:

Po každé etapě obdrží vedoucí jezdec/vedoucí jezdkyně celkové klasifikace krátké
i dlouhé tratě od pořadatele dres vedoucího jezdce, který musí mít následující den
na sobě po celou dobu etapy.

CENY:

Na denním slavnostním vyhlášení budou účastníci nejprve oceněni podle
jednotlivých klasifikací v závislosti na vyhlášení denní události. Poté proběhne
slavnostní předání cen za okružní jízdu. Tímto budou oceněna první tři místa
příslušné denní klasifikace ve všech třídách. Poté budou předány vedoucí dresy
vedoucím jezdcům v celkové klasifikaci v každé třídě. Na závěrečném ceremoniálu
vítězů v poslední den závodu budou oceněni také závodníci na druhém a třetím
místě v celkovém pořadí. Účast na slavnostním předávání cen je povinná. V
případě neúčasti bude udělena časová penalizace 5 minut (zrušení registrace je
možné v kanceláři závodu, pokud existují závažné důvody; rozhodnutí je na
vedení závodu).

MEDICAL SECURITY:

Horská služba Johanngeorgenstadt a Rittersgrün
Tísňové číslo: +49 178 1720823 (platí pouze během akce a najdete ho na
startovním čísle) nebo 112.

SERVIS KOL:

Bude oznámeno.

UBYTOVÁNÍ:

Přenocování ve Sportparku Rabenberg si můžete rezervovat za cenu nákladů. To
je možné v pokojích, stanu, karavanu nebo obytném přívěsu.
Online rezervace https://www.trailcenter-rabenberg.de/buchen/
Více ubytování v Breitenbrunnu a Johanngeorgenstadtu:
http://www.breitenbrunn-erzgebirge.de/
http://www.johanngeorgenstadt.de/

SPRCHY:

Bude oznámeno.

PARKOVÁNÍ:

U TrailCenter Rabenberg je k dispozici bezplatné parkoviště. Ty jsou označeny
nápisem "TrailCenter".
V Johanngeorgenstadtu jsou pro sobotní KAMM-BIKE-CROSS k dispozici parkovací
místa u supermarketu (Eibenstocker Str. 109, 08349 Johanngeorgenstadt) a
tamtéž.
V Markersbachu je k dispozici několik parkovacích míst podél ulice Oberbeckenstr.
Ty jsou označeny.

VÝHLED:

usp management UG (haftungsbeschränkt): David Lippmann
Telefon: +49 172 5792804
Mail: info@usp-sport.com

ZODPOVĚDNOST:

Účast v soutěži je na vlastní nebezpečí. Podáním přihlášky se účastníci vzdávají
veškerých právních nároků, včetně nároků třetích stran, vůči organizátorovi a
všem fyzickým a právnickým osobám spojeným s organizací akce. Kromě toho
účastníci svou registrací potvrzují, že jsou zdraví a dostatečně trénovaní, aby
zvládli vysokou fyzickou zátěž vyplývající z účasti na takové akci. Za příslušné
pojištění odpovídají účastníci. V případě zásahu vyšší moci, odložení nebo zrušení
akce není možné se odvolat. Poznámka podle zákona o ochraně osobních údajů:
Vaše údaje budou uloženy strojově. V případě neúčasti není nárok na vrácení
registračního poplatku.

OCHRANA PŘED INFEKCÍ:
Všichni účastníci registrací prohlašují, že budou dodržovat a uplatňovat
předpisy o ochraně před infekcí (omezení viru Corona) platné v době konání
soutěže. To zahrnuje právní předpisy i předpisy místa konání akce a pořadatele.
Ten bude oznámen před akcí. Opatření na ochranu před infekcí mohou mimo jiné
zahrnovat: zaznamenávání osobních údajů pro účely vysledování kontaktů,
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povinnost nosit pokrývku úst a nosu, prokázání negativního výsledku Corona
testu, nepřítomnost v případě příznaků nachlazení.
STAND:

31. ledna 2022. změna vyhrazena bez předchozího upozornění.

David Lippmann
Organizační výbor
Usp management UG

