Důležité informace – kdo umí ČÍST, je ve VÝHODĚ!
1. Bezpečnost
(Životně) nejdůležitější moto naší akce zní: „Nejdřív bezpečnost, pak výkon a úspěch!“ Agresivní a nečestní jezdci budou
ihned diskvalifikováni!

2. Sponzoři
Více než 250 sponzorů financuje náš závod. Všichni mají inzeráty na naší turistické mapě nebo jsou uvedeni v přehledném
seznamu. Prosíme Vás, abyste při výběru ubytování a restaurací jakož i při nákupech dávali bezpodmínečně přednost
našim sponzorům. Protože jen tito sponzoři financují náš maratón! Nepoctivci by neměli být zvýhodňováni.

3. Trasy
Závodní trasy jsou dostatečně obsazeny traťovými hlídkami, které mají k dispozici telefon, obvazový materiál a potřeby pro
opravy. Jednotlivá stanoviště hlídek lze z mapy tras vyjmout, která se nachází ve startovacím sáčku a která je vyvěšena u
výdeje startovacích čísel. Samotné tratě jsou označeny červenými značkami „EBM“ jakož i „EBM Mini“ (modrá a červená) a
příslušnými směrovkami. Na důležitých místech se nachází uzavírací páska. Pokud jsou trasy v prostoru veřejné dopravy,
platí samozřejmě neomezeně pravidla silničního provozu. Jinak platí sportovní řád BDR. Existuje nebezpečí, že potkáte
chodce a diváky. Dávejte tedy pozor a buďte ohleduplní!

4. Shromáždění na startu v neděli
V neděli probíhá od 7:30 hodin v prostoru před startem (vedle sportovního hřiště resp. vedle hotelu Wettiner Höhe)
řazení ke startu do 5 startovacích skupin (elita = Top 3 jezdci / Race = do 10 % / I = 11 do 30 % / II = 31 do 60 % / III =
61 do 100 %). Oprávnění ke vstupu do startovacího bloku se nachází na startovacím čísle ve formě barevné nálepky
(elita = zelená / Race = černá / I = červená / II = modrá / III = bez nálepky). Po vstupu není opuštění prostoru již možné!
V 9 hodin pak následuje neutralizovaný start výlučně směrem dopředu. Ten, kdo předjíždí nebo si zkracuje cestu vpravo nebo
vlevo, bude diskvalifikován! Pole se pak pohybuje společně za vedoucím vozidlem přes výšinu „Wettinhöhe“ do centra obce, tam
následuje ostrý start a závod začíná.

5. Místní zaváděcí okruh
Tradiční místní zaváděcí okruh pro vyrovnání startovacího pole je dlouhý 10 km. Usilujeme o to, aby trasa byla bez aut.
Upozorňujeme však výslovně ještě jednou na to, že je třeba dodržovat pravidla silničního provozu a že se jezdí vpravo!
Před polem pojedou vedoucí vozidla. Tato vozidla se nesmí předjíždět. Na konci pole pojede uzavírací vozidlo a sanitka.

6. Průjezd okruhem / střídání a oblast předávání štafety Team Fight
Při příjezdu do oblasti cíle po absolvování okruhu je třeba dbát na to, abyste zabočili do správné uličky „okruh“
(„Runde“) resp. po absolvování posledního okruhu do uličky „vjezd k cíli“ („Zieleinlauf“). Příslušné uličky jsou zřetelně
označeny. Nesprávný vjezd vede k diskvalifikaci. Oblast předávání štafet pro boj týmů je označena a nachází se ve slavnostním
prostoru. Předávání se provede dotykem. Řidič, který absolvoval svůj okruh, jede do cíle, přejetím cílové čáry startuje čas pro
dalšího jezdce.

7. Dojezd do cíle / vyloučení / časové limity
Dojezd do cíle je zakázán těm účastníkům, kteří neabsolvovali celou trasu 1, 2 nebo 3 podle přihlášky. Tito účastníci
opustí prosím bezpodmínečně závodní trať v oblasti stravovacího bodu na území cíle a odhlásí se u cílové kontroly (oblast cíle).
Jinak hrozí jejich nákladné hledání záchranáři / policií / hasiči, které jde k tíži účastníka. Časové limity: 2. okruh – Long 5:30
hod. (14:30 hod.) průjezd okruhem slavnostní prostor – Pozor novinka: ti účastníci, kteří nezvládnou časový limit, přijedou tedy
do slavnostního prostoru po 14.30 hodin, budou hodnoceni přes Middle!

8. Úschovna kol
V oblasti cíle za slavnostním prostorem se v neděli nachází úschovna kol, kde lze kolo zdarma a bezpečně uschovat!

9. Technický servis
Během závodu můžete využít technický servis na stanovištích na trase a u stravovacích bodů zdarma. Ten zahrnuje výměnu duší,
plášťů a řetězů. Zásoba je zde přirozeně omezena. Každý účastník musí mít k dispozici dostatečné vybavení na opravu.
Upozorňujeme na to, že tento bezplatný servis je k dispozici pouze během závodu. Servisní mechanici horských kol a BIKER
BOARDER jsou samozřejmě připraveni Vám pomoci – před závodem a po něm, pak se ale za jejich práci musí zaplatit.

10. Stravování
Na trase 28,5 km se nacházejí 2 stravovací body (Seiffener Grund a slavnostní prostor). Dostanete vše, co hrdlo ráčí! Před
závodem nebo po závodu máte možnost využít „nudlový“ kupón.

11. Výměna lahví s pitím
V neděli mají všichni účastníci dlouhých tratí (70 a 100 km) možnost vyměnit si láhev s pitím. V 1. kole se lahve s pitím nevyměňují.
Zásoba lahví s pitím je omezená. Tento servis lze proto poskytnout pouze tehdy, když budou odevzdány nové lahve, které
můžeme vyčistit. Prosíme, abyste se chovali férově.

12. Sprchy / masážní servis
Ve slavnostním prostoru se nachází mobilní sprchové zařízení, jehož užívání je určeno výhradně mužům. Sprcha pro ženy se
nachází v domě sportovců (Sportlerheim) bezprostředně u slavnostního prostoru. Ve slavnostním prostoru se rovněž nachází
masážní servis. Účastníci mají možnost nechat se zdarma namasírovat vyškolenými fyziotera-peuty.

13. Kempink
Asi 500 m od slavnostního prostoru postavíme zase provizorní kempink (Globetrotter-Camp) jako tábor pro jezdce. Cesta je
vyznačena. Území je v soukromém vlastnictví. K dispozici jsou toalety DIXI. Vykonávání tělesné potřeby v sousedním lese je
zakázáno, i tento les je v soukromém vlastnictví. Apelujeme na všechny uživatele, aby na tomto území zachovávali klid,
aby v noci umožnili účastníkům potřebný spánek. Náklady na užívání tohoto kempinku činí 4,00 EUR na osobu a noc. Tato
částka slouží k pokrytí nákladů na pronájem plochy a likvidaci odpadků. Vzniklý odpad je třeba ukládat do odpadkových
pytlů u východu ze slavnostního prostoru (Globetrotter-Camp).

14. Snídaně
V neděli je od 6:00 hodin možno využít snídaňový bufet ve stanu v prostoru cíle v ulici Jahnstrasse. Prostřeno bude vše, čeho si
srdce sportovce žádá, a ceny jsou férové.

15. Diplom / fotoservis / video
Každému, kdo dojede co cíle, zašleme diplom s cílovou fotkou zdarma. Dále je k dispozici profesionální fotoservis; tyto fotky si
můžete koupit a k dispozici budou po 24 hodinách na www.sportograf.com! A pak zase vyrobíme video. To nabídneme ke stažení
zdarma. Příslušné informace po závodě na naší homepage www.ebm100.de.

16. Kuponové listy a slosování
U startovacích podkladů se nacházejí různé kupóny se zajímavými nabídkami. K uplatnění kuponů jste srdečně zváni! Po vyhlášení
vítězů v neděli ca. v 17.00 hodin slosujeme všechny zúčastněné diváky a účastníky, vítěz losování získá SCOTT-Bike!

17. Tísňové volání
Číslo tísňového volání zní: 0172/3716311 a lze ho použít pouze v případech absolutní nouze!

18. Ochrana životního prostředí
Pro provedení akce byly uzavřeny mezi pořadateli a lesní správou rozsáhlé smlouvy o užívání cest, které nás zavazují k tomu,
abychom vše vrátili do původního stavu a les vyčistili od odpadků. Musíme Vás proto bezpodmínečně vyzvat k tomu, abyste v
lese neodhazovali ani nenechávali ležet předměty resp. odpadky a obaly. Pokud se o takových přestupcích dozvíme, ihned
příslušného bikera diskvalifikujeme. Pokud by někdo takovou „černou ovci“ mezi účastníky EBM přistihl, prosíme vás, abyste
nám to oznámili. Tito „přátelé“ horských kol ohrožují existenci maratónu a tohoto sportu v Krušných horách. Děkujeme vám!

19. Internet
S velkými náklady a se značným úsilím provozujeme celoročně naše internetové stránky www.ebm100.de. Zde získáte všechny
informace týkající se maratónu a zdejší scény. Potěší nás vaše zápisy v návštěvní knize!!! Samozřejmě, že jsme i na facebooku
a instagramu a těšíme se na lajky a komentáře.

