Pamätné tričko 2018
Stojí 6 € a platí sa pri jeho prevzatí na označenom mieste na prezentácii. Dali sme vyrobiť aj
tričká s dámskym strihom, v rovnakom designe a farbe.

Servis
Počas dňa budete mať možnosť opäť využiť servisné služby. Náhradné diely budú za normálne
pultové ceny. Pred štartom si môžete bezplatne nabrať v stánku WIN s.r.o. nápoj NUTREND!

Štart
Štart všetkých trás je na námestí vedľa Kultúrneho domu v Súľove. POZOR ! Z dôvodu
veľkého počtu prihlásených na trasách 35 km a 19 km sme rozdelili ich štarty na 2 vlny!
Prvú vlnu odporúčame bikerom s ambíciou o dobré umiestnenie. Druhá vlna je určená pre
bikerov vychutnávačov 
85 km - 9.00 hod., 60 km - 9.25 hod., 35 km (1.vlna) - 10.30 hod., 35 km (2.vlna) - 10.40 hod.,
19 km (1.vlna) - 11.00 hod., 19 km (2.vlna) - 11.10 hod.
Pri štarte trás 85 km, 60 km a 35 km (prvá vlna) a 19 km (prvá vlna) bude na začiatku
štartovného koridoru vytvorená VIP zóna pre zaradenie elitných domácich a zahraničných
pretekárov, najlepších pretekárov v poradí SP XCM a lídrov ďalších seriálov, ktorých je naše
podujatie súčasťou.
Žiadame Vás o rešpektovanie pokynov usporiadateľov a polície a o toleranciu voči sebe samým.
Na podujatí sa zúčastňujú aj deti, na ktoré je treba brať na trasách ohľad obzvlášť. Aj bezohľadné
a nešportové správanie bude dôvodom na diskvalifikáciu! Na všetkých trasách je prilba
povinná !!! V prípade zistenia nepoužívania prilby počas bikemaratónu bude nasledovať
diskvalifikácia ! Prilba nie je zbytočný luxus, ide o Vašu hlavu a krk.

Značenie
Trasa bude vyznačená žltočiernymi páskami AUTHOR, tabuľkami MTB, maľovaným značením
– žlté šípky a našimi traťovými usporiadateľmi, ktorých bude rozmiestnených vyše 70. Treba sa
však aj trochu pozerať 

Zdravotnícke zabezpečenie
Ľudia, buďte ohľaduplní a neriskujte ! Zdravotníctvo má dosť roboty aj bez tejto akcie.
Zdravotný dozor je zabezpečený profesionálmi z Horskej záchrannej služby Malá Fatra a lekármi.
Pohotovosť majú aj na poliklinike v Bytči a v nemocniciach v Žiline a Považskej Bystrici. Na
všetkých OS budú zdravotné balíčky. Prosím neriskujte, veď ide o zábavu !!!

Nebezpečné úseky
Tieto úseky budú v teréne vyznačené výstražnými tabuľami !! a niektoré aj tabuľami
s označením maximálnej rýchlosti 20 km/h. Odporúčame Vám v neprehľadných miestach
spomaliť. Nepreceňujte svoje sily a nepodceňujte terén. V takomto prípade je nebezpečný každý
úsek ! Posledný kilometer je spoločný pre všetky trasy a úsek po spojení trás sme na cca 300
metroch rozšírili, tak by malo byť dosť miesta na stretnutie cyklistov z 2 smerov. Technicky
náročnú kamenistú pasáž cca 500 metrov pred cieľom sme upravili, ale aj tak buďte v tomto
terénnom úseku opatrní. Upozorňujeme na ostrú ľavotočivú zákrutu v závere šotolinového
zjazdu.

