
propozice k akci 

.HAN…  

..m..a..n… 
T. J. SOKOL ČB &  Outdoor Club HANACE 

Pořádají  
I. ročník  extrémního závodu dvojic 

„HANMAN 2008“  
..První ročník extrémního závodu dvojic, který se skládá ze tří disciplín. Nerozlučná dvojice 
musí společně absolvovat celou trasu závodu a v co nejkratším čase protnout cílovou pásku… 
 
Termín: sobota 10. května 2008 
 
Místo:  start a cíl: atletický stadion SOKOLa v České Budějovice – Sokolský ostrov  
  depo kolo/běh: vesnička Kroclov 
  depo běh/loď:  jez „U Rybů“ na pravém břehu řeky 
 
Pořadatel:  Outdoor club Sokol HANACE 
 
Startovné:  přihlášení do 25. dubna 2008  - 100 Kč za dvojici 
  přihlášení po 25. dubnu 2008  - 300 Kč za dvojici 
 
Kategorie:   
   
 
 
 
 
 Pro „hlavní“ kategorie M2, M3, MV, F2, F3, FV, X2, X3 a XV bude připraven velký okruh 
po krajině, pro mladé závodníky v kategoriích M1, Z1 a X1 bude přichystána „dětská“ verze 
v prostoru parku Stromovka a soutoku řek Vltavy a Malše… 
 
Časový program: 7.00 – 9.00 prezentace, příprava vybavení na závod 
   9.00 výklad trati a pravidel závodu 
   10.00 start 
   10.00 – 12.00 bude probíhat „dětská“ verze závodu 
   12.30 první závodníci v cíli 
   16.00 vyhlášení vítězů na stadionu 
   * časy mohou být operativně změněny 
 

  12-14 let 15-17 let 18-39 let 40-xx let 
muži M1 M2 M3 MV 
ženy F1 F2 F3 FV 
mix X1 X2 X3 XV 



Ceny pro vítěze:  Putovní pohár HANMAN pro absolutního vítěze. 1.-3. místo v kategoriích 
diplomy a věcné ceny. 

 
Disciplíny:  
   
MTB:  sokolský stadion ČB – Kroclov (cca 25 km).  
Trasa povede po asfaltových, lesních a polních, zpevněných i nezpevněných cestách i volným 
terénem. Trasa cyklistické části není značena!!! Dvojice dostane mapu s vyznačenými místy 
průjezdu. Na těchto místech budou orienťákové kleště. Při průjezdu si zaznamenáte otisk kleští do 
startovní karty. V depu kolo/běh vám bude karta zkontrolována a dále pokračujete bez ní. Mapa i 
s místy průjezdu bude vyvěšena na webu www.hanace.info, aby byl zájemcům umožněn trénink. 
Výběr bicyklu necháváme zcela na vás. Povinná je pouze cyklistická přilba. V depu na vás bude 
čekat pytel s vaším běžeckým vybavením, do kterého si zase nahážete veškeré cyklo vybavení 
(kromě kol).  
  
BĚH cross: Kroclov – jez „U Rybů“ (cca 5 km). 
Trasa běhu bude značena fábory stejné barvy, popřípadě barvou na zemi. Součástí běhu bude brod 
přes řeku Vltavu. Trasa běhu bude též zveřejněna na webu. S vybavením to bude podobné jako 
v depu předchozím.  
  
VODA:  jez „U Rybů“ – sokolský stadion ČB (cca 10 km) 
Jedná s o turisticky splouvaný úsek řeky obtížnosti ZW až WW1. Kilometráž závodního úseku 
naleznete též na webu. Plavidla a vodácké vybavení (loď, 2 pádla a 2 vesty) zajišťuje pořadatel, ale 
je možné přivézt si vlastní. Podmínkou je pouze polyethylenová kanoe typu „VYDRA“ od 
libovolného výrobce. Pádla nepodléhají žádným omezením. Vesta musí splňovat základní 
bezpečnostní normy. V cíli vodácké etapy na vás čeká ještě cca 200 metrů běhu do cíle na stadionu 
(bez lodi). Sponzorem vodácké etapy je půjčovna lodí a raftů TITANIK. 
 
Při prezentaci obdržíte  pytle různé barvy s číslem vašeho týmu. Do pytlů si dáte věci, které chcete 
mít na startu dané etapy.  
Během celého závodu se dvojice od sebe nesmí vzdálit na dohled. Start je hromadný a v cíli se 
počítá čas 2. závodníka z dvojice. 
 
Vybavení:  vlastní kolo a cyklistickou přilbu, doporučujeme turistickou mapu 1:50 000 pro 

dokonalou orientaci při MTB. 
 
Doprava:  odvoz kol zpět do místa startu je zajištěn 
 
Občerstvení:  zajištěno v obou depech a v cíli (voda, iontový nápoj, banány, pomeranče, sušenky) 
 
Upozornění:  Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za škody způsobené 

účastníky, ani za škody jim vzniklé. 
 
Přihlášky:  vyplněné předepsané tiskopisy posílejte na mail albey@seznam.cz. Pro přihlášky 

odeslané do 25.4. 2008 platí zvýhodněné startovné. 
 

Sledujte web: www.hanace.info včas zveřejníme podrobnosti… 
Za organizační team Albey – Tomáš Vaněček (ředitel závodu) 

 


