Propozice 3. Ultra Trail Lamer Winkel 1. 6. - 2. 6. 2018
Spuštění přihlášek: 01. 12. 2017, 16:00
On-line přihláška: www.utlw.de (Anmeldung)
Uzavření přihlášek: 26. 05. 2018 nebo do vyčerpání účastnického limitu
Pořadatel: Team Gamsbock e. V.
Každý účastník svou přihlášku akceptuje pravidla závodu a zaručuje, že se s jednotlivými
ustanoveními seznámil a že jim dobře porozuměl.

König vom Bayerwald (54km, 2700+)
Start: 02. 06. 2018, 08:00, Arrach, Seepark (93474 Arrach)
Cíl: Lam, náměstí (93462 Lam)
Uzavření cíle: 19:00
Startovné: 65,00 €
Účastnický limit: 450 účastníků
Vyzvednutí startovních balíčků:
•
01. 06. 2018, 14:00 – 20:00, Arrach, Seepark (93474 Arrach)
•
02. 06. 2018, 07:00 – 08:00, Arrach, Seepark (93474 Arrach)

Osser-Riese (25km, 1200+)
Start: 02. 06. 2018, 12:00, Lohberg, Sportplatz (93470 Lohberg)
Cíl: Lam, náměstí (93462 Lam)
Uzavření cíle: 19:00
Startovné: 35,00 €
Účastnický limit: 250 účastníků
Vyzvednutí startovních balíčků:
•
01. 06. 2018, 14:00 – 20:00, Arrach, Seepark (93474 Arrach)
•
02. 06. 2018, 10:00 – 11:00, Lohberg, Sportplatz (93470 Lohberg)

Za startovné obdržíte:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personalizované startovní číslo + čip na měření (bez zálohy)
Vstupenka na pasta party (den před závodem) včetně glavíranové skleničky na pivo
DYNAFIT čelenka s originálním U.TLW motivem
DYNAFIT návleky na ruce (pouze König vom Bayerwald)
Občerstvení na trase i v cíli v průběhu závodu
Převoz věcí a oblečení ze startu do cíle
Převoz závodníků z cíle na start
Sprchy v cílovém prostoru
Volný vstup do bazénu v Lamu
Cílová medaile
Drobné ceny od našich sponzorů
Cílový diplom – online k dispozici
Zvýhodněná jízda lanovkou na Velký Javor pro doprovod
Masážní služba zdarma v cílovém prostoru
Sportograf – fotografie ze závodu

Kategorie a ceny
Hodnocení

Popis

Hodnocení věkových kategorií pro oba závody
(věcné ceny)

Muži/Ženy
M30/W30 (přes 30 – věk v den závodu)
M40/W40 (přes 40 – věk v den závodu)
M50/W50 (přes 50 – věk v den závodu)
M60/W60 (přes 60 – věk v den závodu)
M70/W70 (přes 70 – věk v den závodu)
Minimální počet pro kategorii je 10 účastníků. V
případě že daného počtu nebude dosaženo,
budou závodníci hodnoceni v mladší kategorii.

Celkové hodnocení „König vom Bayerwald“
(prize money: 300 € / 200 € / 150 € )

Tři nejrychlejší muži na trase 54 km

Celkové hodnocení „Osser Riese“ (věcné ceny)

Tři nejrychlejší muži na trase 25 km

Tři nejrychlejší ženy na trase 54 km
Tři nejrychlejší ženy na trase 25 km

Horská prémie „Lauf und Berg König“ v rámci
„König vom Bayerwald“ (150 €)

Nejrychlejší běžec nebo běžkyně na Ecku.
Podmínkou je dokončení závodu

