ORGANIZACE
EBM Seiffen
Dr. Albrecht Dietze
Kastanienweg 19
09548 Seiffen
Tel.: 03 73 62 / 88 2 80 (po 20:00. hodině)
Fax: 03 73 60 / 2 04 71
www.ebm100.de
Bankovní spojení: IBAN: DE03 8705 4000 4315 0234 55
BIC: WELADED1STB (Erzgebirgssparkasse)

ZÁVODY / ČASOVÝ ROZVRH
03.08.19 „Den dětí a rodin“
09:15 hodin CYKLISTICKÁ KRUŠNOHORSKÁ SPARTAKIÁDA
„SCOTT FAHRRAD-SPARTAKIADE-ERZGEBIRGE“
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Vstup do závodní dráhy a doprovod účastníků jsou zakázány a
porušení tohoto ustanovení má za následek diskvalifikaci účastníka.
09:15 hodin – EBM - závod odrážedel = 0,4 km
otevřeno pouze pro: VS 3-4 > Vyhlášení vítězů následuje ihned po dojezdu!
(Malí špuntíci 0 = 1 okruh á 0,4 km)
ca. 09:35 hodin – EBM - Mini = 1,7 km
otevřeno pouze pro: VS 5-6
(Malí špuntíci I = 1 okruh á 1,7 km)
ca. 09:50 hodin – EBM - Mini = 3,5 km
otevřeno pouze pro: VS 7-8
(Malí špuntíci II = 3,5 km = 2 okruhy á 1,7 km)
ca. 10:10 hodin – EBM - Mini = 15 km
otevřeno pouze pro: VS 13-14 a AK 15-16
(Žáci a mládež = 15 km = 2 okruhy á 7,5 km)
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ca. 10:20 hodin – EBM - Mini = 7,5 km
otevřeno pouze pro:  VS 11-12
(Děti = 7,5 km = 1 okruh á 7,5 km)
ca. 10:25 hodin – EBM - Mini = 7,5 km
otevřeno pouze pro: VS 9-10
(Malí špuntíci III = 7,5 km = 1 okruh á 7,5 km)
Závod JEDNOKOLEK – mistrovství Saska
ca. 10:30 hodin – Závod jednokolek = 2 okruhy á 7,5 km = 15 km
otevřeno pro: všechny věkové skupiny
14:00 hodin SEIFFEN TOUR
Rodinná cyklistická túra činí 25 km a vede kolem města Seiffen a je určena pro spolucestující
přátele, rodinné příslušníky a domorodce! Trasa vede vesměs po širokých, dobře sjízdných
lesních cestách a vedlejších silnicích, které jsou téměř bez provozu, k dispozici je jeden stravovací bod. Startovné ve výši 5 Euro půjde na veřejně prospěšný účel. Tak se bavte a udělejte
něco dobrého!
17:00 hodin UNDERPANTS RIDE ;)
3 km zábavná túra v délce 3 km, ze slavnostního prostoru na Alp de Wettin, účast pouze ve
slipech / „spoďárech“ nebo plavkách / bikinách, žádné startovné, v cíli 1 pivo zdarma pro
každého účastníka
17:30 hodin SPRINT DO KOPCE
Sprint do kopce „Alp de Wettin“ = 1 turnus s max. 60 účastníky (!) – Startuje se každých 30
sek., po prologu jede 6 nejrychlejších mužů na vítězství ve finále = a 500 m (napětí + zábava
+ akce na prudkém stoupání!)
otevřeno pro: od věkové skupiny AK 11-12 a starší (přihlášení výlučně na místě v tělocvičně
dne 03.08.19 do 17:00 hodin v přihlašovací kanceláři!)
hodnocení věkových skupin (1.- 3. místo každá věková skupina mužů + žen). Louskáček pro
vítěze a účastníky umístěné na 2. a 3. místě!
Hodnotí se 3 skupiny -> mládež (VS 11-16), muži / ženy (VS 17-29), Masters (VS 30-99).
ZVLÁŠTNÍ CENY pro nejoriginálnější prezentace!

04.08.19 „Raceday“
09:00 hodin EBM zlatá / EBM stříbrná / EBM bronzová
EBM - bronzová = 1 okruh 40 km (závod sedláků)
otevřeno pro: juniory / ženy / muže / Masters 1+2+3+4 = hodnocení VS
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EBM - stříbrná = 70 km = 2 okruhy á 29 km + ca. 12 km úvod (závod princů)
otevřeno pro: juniory / ženy / muže / Masters 1+2+3 = hodnocení VS
EBM - zlatá = 100 km = 3 okruhy á 29 km + ca. 12 km úvod (závod králů)
otevřeno pro: ženy / muže / Masters 1+2+3 = hodnocení VS
Týmová výzva EBM 1.- 3. Platz: 40 / 70 / 100 km
otevřeno pro všechny: Do jednoho týmu patří libovolný počet členů, kteří startují na stejnou
trasu a pod stejným názvem týmu. 3 nejrychlejší časy se sčítají a ženy obdrží jako ocenění
týmové výzvy dobropis času ve výši 20 % na jejich čas!

VĚKOVÉ SKUPINY
VS 03-04 roky
VS 05-06 let
VS 07-08 let
VS 09-10 let
VS 11-12 let
VS 13-14 let
VS 15-16 let
VS 17-18 let
VS 19-29 let

narození: 2015 - 2016 Malí špuntíci
narození: 2013 - 2014 Malí špuntíci
narození: 2011 - 2012 Malí špuntíci
narození: 2009 - 2010 Malí špuntíci
narození: 2007 - 2008 Děti
narození: 2005 - 2006 Žáci
narození: 2003 - 2004 Mládež
narození: 2001 - 2002 Junioři
narození: 1990 - 2000 Muži + ženy

VS 30-40 let
VS 41-50 let
VS 51-60 let
VS 61-99 let

narození: 1979 - 1989 Masters 1
narození: 1969 - 1978 Masters 2
narození: 1959 - 1968 Masters 3
narození: 1958 - starší Masters 4 (EBM bronzová -> hodnocení VS!)

Rozhodující není věk v den konání akce, nýbrž rok narození!

VÝDEJ STARTOVACÍCH ČÍSEL
Výdej startovacích čísel je vyznačen a nachází se v tělocvičně v bezprostřední blízkosti startu/
cíle.
otevřeno:
pátek – 02.08.19
sobota – 03.08.19
neděle – 04.08.19

18:00 hodin až 21:00 hodin
08:00 hodin až 21:00 hodin
06:00 hodin až 09:00 hodin

Startovací podklady si lze vyzvednout bez výjimky pouze osobně a proti předložení startovacího pasu. Tento startovací pas bude zaslán předem přihlášeným účastníkům e-mailem a na
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místě musí být předán podepsaný. Účastníci mladší 18 let potřebují písemné prohlášení souhlasu rodičů, pokud by tito nebyli přítomni na místě, musí být předložena písemná plná moc
pro plnoletou osobu a kopie občanského průkazu rodičů, jinak bohužel není účast možná.

Start / CÍl 
• u všech závodů (kromě 1. běhu sprintu do kopce) proběhne hromadný start
• závod koloběžek startuje přímo u cíle ve slavnostním prostoru.
• Start a cíl sprintu do kopce na „Alp de Wettin“, vzdáleno 5 minut jízdy kolem od slavnostního prostoru
• EBM zlatá / stříbrná / bronzová startuje neutralizovaně, po 1 km se závod uvolní, poté ca.
12 km zaváděcí okruh na veřejných komunikacích – bezpodmínečně dodržovat pravidla
silničního provozu!
• u všech závodů (kromě Sprint do vrchu „Alp de Wettin“) se cíl nachází ve slavnostním
prostoru na ulici Jahnstraße
• rozmístění EBM Mini na startu po skončení příslušného předchozího závodu (startovací
řady stanoví organizátor pro předem přihlášené startující závodníky, zohledněny budou
výsledky cyklistické spartakiády)
• rozmístění EBM zlatá, stříbrná, bronzová na startu od 7:30 hodin
• do oblasti startu mohou vstoupit pouze účastníci a pouze s kolem, při vstupu se provede
kontrola startovací skupiny, opuštění startovacího prostoru pak již není možné
• postranní opuštění startovacího prostoru a trasy pro provedeném předstartu a boční předjíždění (i zkrácení trasy) bude bez výjimky potrestáno diskvalifikací!
• každý účastník bude zařazen do jedné z 5 startovacích skupin: Elite = Top 3 jezdci /
RACE = až 10 % / I = 11 až 30 % / II = 31 až 60 % / III = 61 až 100 %, zařazení do správné startovací skupiny se provede na základě výkonnostního principu, tzn. na základě
prokazatelných výsledků z let 2018 nebo 2019
• pro zařazení je rozhodující výlučně absolutní celkové hodnocení z mužů a žen a nikoli
hodnocení věkových skupin
• všechny ženy orientované na výkon, které chtějí, a jejichž předchozí výkony to opravňují,
budou zařazeny do extra pole ve skupině I, pokud je k dispozici příslušný výsledek
• účastníci EBM z předchozího roku budou automaticky zařazeni do správné startovací skupiny, Nováčci a ti, kteří si chtějí zlepšit startovací skupinu, mohou být v souladu se svým
výkonem zařazeni na základě sdělení výsledku z let 2018 nebo 2019 při maratonu srovnatelném s EBM s ohledem na počet účastníků, sdělení musí být učiněno do 25.07.19 za
použití vstupní masky.
• při zařazení podle výsledku EBM 2018 vycházíme z času na 40 km
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• Dodatečně přihlášení jezdci musí na místě předložit kompletní listinu s výsledky, zařazení
nelze zaručit a vybírá se navíc poplatek ve výši 3 Euro
• měření času se provádí přes transpondéry, které jsou nalepeny na startovacím čísle, změna
startovacího čísla vede v každém případě k diskvalifikaci
• měří se čistý a hrubý čas, pro umístění v seznamu výsledků je rozhodující výlučně hrubý čas.

trASA & KontrolY
• při dobré kondici, dobrých jízdních schopnostech a za sucha 100% sjízdné, zčásti „nerovné“ a náročné, celkově krajinově atraktivní a spíše rychlý kurs okruhu se středním
stupněm obtížnosti (lesní cesty 60 %, asfalt 25 %, stezky 15 %)
• zajištěno 10 stanovišť na trase na okruhu v délce 30 km (dostatek stanovišť na mini okruhu) s mobilním telefonem / obvazovým materiálem / sadami pro nouzovou opravu
• Sprint do kopce „Alp de Wettin“: ca. 500 m asfalt při průměrném stoupání 20 %
• rozsáhlý technický servis při průjezdu okruhů v oblasti startu / cíle (slavnostní prostor),
záchranná služba a lékař v oblasti startu / cíle
• vyznačeno plastovými štítky se značkou EBM s nátiskem EBM / uzavírací páska /
• okruh 29 km = převýšení: cca 800 m
• Upozornění: Provádí se kontrola okruhů!
• Standardní trasa na -> absolut-gps.com (trasa závodu je poněkud pozměněna)
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BALÍČEK PRO STARTUJÍCÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Startovací číslo s transpondérem
Certifikát s titulním listem BIKE Design s osobní cílovou fotkou
Potvrzení přihlášení na internetu (startovací listina)
Karta volného času „Aktivní dovolená Seiffen 2019“
Stravování na trase se vším, co si srdce žádá
Účastnické tričko
Nálepka na rám „ENTSPANNT VOLLGAS“ = „V POHODĚ NA PLNÝ PLYN“
Profesionální film EBM ke stažení zdarma
Laserovaná čepice Ahead-Set pro TOP 100 Zlatá-Finisher
(pouze jednotliví startující závodníci!)
Tradiční dřevěná medaile Finisher
Bezplatný technický servis během závodu
Bezplatný masážní servis v cíli
Pokrm z těstovin před závodem a po něm
Různé kupóny

StartOVNÉ
Mini:
8 Euro (bez účastnického trička / tričko si lze zakoupit na místě za 7 Euro – dokud stačí
zásoba / doobjednání je možné)
Bronzová / 40 km:
do 31.12.18 pouze 30 Euro / od 01.01.19 – 40 Euro / od 01.07. do 28.07.19 – 45 Euro
Zlatá + Stříbrná / 100 + 70 km:
do 31.12.18 pouze 35 Euro / od 01.01.19 – 45 Euro / od 01.07. do 28.07.19 – 50 Euro
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Tandem Stříbrná / 70 km:
do 31.12.18 pouze 80 Euro / od 01.01.19 – 90 Euro / od 01.07. do 28.07.19 – 95 Euro
Jednokolka:
25 Euro
Sprint do kopce: 	
zdarma
Poplatek za dodatečné přihlášení:
10 Euro od 29.07. – přihláška od 29.07.19 je možná již jen na místě! EBM Mini a EBM Závod
jednokolek bez poplatku za dodatečné přihlášení!
Přehlášení / změny:
Přehlášení na jiné trasy a ostatní změny způsobují nemalé náklady, které musíme účtovat do
30.07. ve výši 5 Euro a od 31.07.19 ve výši 10 Euro. Prosíme o pochopení.

CENY
Vyhlášení vítězů proběhne odděleně podle vypsaných závodů pro zúčastněné muže a ženy (a
týmová výzva). Nárok na udělení ceny předpokládá účast na vyhlášení vítězů, ceny se
v žádném případě následně nezasílají! Amatérští a licenční jezdci se vyhodnocují společně. Všechny umístěné osoby obdrží hodnotné krušnohorské věcné ceny!
Zvláštní cena:
„TOP 100-Finisher“ trasy 100 km EBM zlatá obdrží navíc limitovanou laserovanou čepici
„TOP 100 EBM“ Ahead-Set!
Hodnocení paralympijského handicapu:
Na krátkou vzdálenost (40 km - EBM bronzová) závodu EBM se hodnotí i handicap. V kategoriích ženy a muži budou uděleny ceny pro tři nejrychlejší jezdce. Pro hodnocení handicapu
platí: Jezdci C1/se hodnotí společně s jezdci C3/C4/C5. Jezdcům C1/C2 se připíše k dobru
10 % času.
Přihlášení: Jednoduše se přihlásit na EBM a navíc poslat e-mail s uvedením třídy LC na
peggy@ebm100.de!
EBM - Mini - cyklistická spartakiáda
1. – 6. Místo: Malí špuntíci, děti, žáci, mládež
Upozornění: Vyhlášení vítězů závodů odrážedel ihned po dojezdu!
￼
Sprint do kopce „Alp de Wettin“
1. – 3. místo: celkové hodnocení (dárek: Velký louskáček!)
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1. – 3. místo: mládež VS 11-16, muži, ženy VS 17-29, Masters VS 30-99
(Dárek: Minilouskáček a zvláštní ceny za nejlepší show!)  
EBM - bronzová / 40 km
1. – 8. místo: celkové hodnocení
1. – 3. místo: handicap, junioři, ženy, muže, Masters (m+ž) 1+2+3+4
EBM - stříbrná / 70 km
1.– 8. místo: celkové hodnocení
1.– 3. místo: junioři, ženy, muži, Masters (m+ž) 1+2+3
1.– 3. místo: tandemové hodnocení (m+ž+mix)
EBM - zlatá / 100 km
1.– 8. místo: celkové hodnocení
1.– 3. místo: celkové hodnocení obdrží navíc odměnu za umístění:
1. místo = 300,00 Euro / 2. místo = 200,00 Euro / 3. místo = 100,00 Euro
1.– 3. místo: ženy, muži, Masters (m+ž) 1+2+3
Týmová výzva EBM
1.– 3. místo: 40 / 70 / 100 km

STRAVOVÁNÍ
• dvě stravovací místa á pro okruh 29 km (1 x na 15 km a 1 x na průjezdu okruhem v prostoru cíle), navíc stravování v cíli s nápoji, ovocem a „chlebem se sádlem“
• Nutrixxion-Iso, voda, kola, energetická tyčinka, banány, pomeranče, chleba s játrovkou,
chleba se škvarky, káva, koláče, pivo...
• servis výměny lahví v omezeném rozsahu pouze pro EBM stříbrná a zlatá
• EBM Mini – nápoje a ovoce v cíli

Limit 
• pro závody EBM zlatá, stříbrná a bronzová se povoluje max. 1400 účastníků
• Časové limity: 2. okruh – 100 km / zlatá = 5:30 h (14:30 hodin) průjezd okruhy slavnostní
prostor -> ti, kteří časový limit nesplní, přijedou tedy do slavnostního prostoru po 14:30
hodin, budou hodnoceni přes 70 km / stříbrná!
• je zakázáno projíždět cílem při vzdání se / odstoupení, trasu je třeba opustit v prostoru
stravovacího bodu / slavnostním prostoru; bezpodmínečně odhlásit na cílové kontrole!!!
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VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nárok na odměnu za umístění a věcné ceny předpokládá účast
na vyhlášení vítězů! Odměna za umístění, věcné ceny a certifikáty se nepředávají třetím
osobám ani se následně nikam nezasílají!
•
•
•
•

03.08.19 od ca. 9:30 (odrážedlo Mini AK 3-4) – přímo v cíli
03.08.19 od ca. 12:00 hodin (Mini AK 5-14) – slavnostní stan
03.08.19 od ca. 18:30 hodin (Sprint do kopce „Alp de Wettin“) – přímo v cíli
04.08.19 od ca. 16:00 hodin (bronzová / stříbrná / zlatá / týmová výzva / MarathonMan)
– slavnostní stan

SNÍDANĚ / PARKOVÁNÍ
• sobotu od 6:00 hodin chutná a bohatá snídaně pro sportovce ve slavnostním stanu na
ulici Jahnstraße!
• Parkoviště Bahnhofstraße (500 m od startu / cíle)
• k dispozici je dostatek parkovacích míst
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podmínky účasti
• Podmínkou účasti je, že účastník souhlasí s tím, že ponese sám rizika vůči své osobě a
svému majetku, která vyplynou z realizace závodu a že nebude klást žádné požadavky na
osoby, instituce nebo firmy, které závod realizují nebo realizovaly.
• Pokud se neproviní pořadatelé, koordinátoři, organizátoři, pomocníci a sponzoři jakož i
jejich zákonní zástupci a pomocníci při plnění, jsou nároky účastníků ohledně poškození
života, těla a zdraví jakož i z důvodu věcných a majetkových škod vyloučeny.
• Pořadatelé, koordinátoři, organizátoři, pomocníci a sponzoři jakož i jejich zákonní zástupci a pomocníci při plnění ručí pouze při úmyslném chování nebo chování z hrubé nedbalosti. Chování z lehké nedbalosti zakládá pouze ručení za škody z poškození života, těle a
zdraví jakož i za škody, které pocházejí z porušení smluvních povinností.
• Každý účastník potvrzuje svým podpisem na přihlašovací kartě nebo na odeslaném online-formuláři, že si vyhlášení závodu, pravidla, předpisy a podmínky přečetl, akceptuje je
a že je dostatečně pojištěn pro případ úrazů a že se účastní na vlastní riziko. Podpisem na
přihlašovací kartě resp. odeslaném on-line-formuláři se dále potvrzuje, že každému účastníkovi je známo, že se akce koná zčásti – zejména v úvodním kole – v prostoru veřejné
dopravy, kde je třeba dodržovat pravidla silničního provozu.
• Každý účastník potvrzuje pořadateli a jeho pomocníkům při plnění neodvolatelně a věcně
jakož i časově neomezeně, že souhlasí se zveřejněním obrazového materiálu ze závodu, i
v případě, že je zobrazen on sám, bez nároku na odměnu.
• Změny vyhlášení závodu, pravidel a trasy si organizace vyhrazuje. Odhlášení se akceptují
do 3 týdny před akcí po předložení lékařského potvrzení a při srážce poplatku za zpracování ve výši 5 EUR.
• Povinnost nosit helmu existuje pro všechny závody. Účastníci mladší 18 let potřebují prohlášení o souhlasu rodičů (viz přihlašovací karta). Nerozpoznatelné startovací číslo jde
k tíži účastníka. Změna závodní trasy během závodu není možná. Služby jsou garantovány
pouze předem přihlášeným účastníkům.
• Při výpadku nebo přerušení akce z důvodu vyšší moci nebo z důvodů, které nezavinili
pořadatelé a koordinátoři, nemá účastník nárok na vrácení účastnického poplatku a ani
na náhradu jiných škod, např. cestovní náklady nebo náklady na nocleh.
• Předání věcných cen vítězům a umístěným závodníkům se provádí pouze osobně, při
neúčasti na vyhlášení vítězů může být účastník pro příští rok z účasti na EBM vyloučen.
• Nabídka je nezávazná, právo startu se získá zápisem do startovací listiny a zařazením do
příslušné startovací listiny.
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