HLINECKÁ 30 MTB
14. ročník

Místo: HLINSKO – RATAJE – LYŽAŘSKÝ AREÁL KKL
GPS 49° 45“ 53.180“ N , 15°55“33.827“ E

Datum: sobota 13.9.2014
Pořadatel :

CK MTB Maraton HLINSKO
Fügnerova 858 , 539 01 Hlinsko.
závodu: Petr SVOBODA mob.: 731029990 e mail: brudr.sport @seznam.cz

Ředitel
Hl. rozhodčí: Ing. Jindřich Podaný, Hlinsko

Sekretář závodu: ing. Ondřej Dvořáček
Velitel tratí: Jiří Sokol
Prezentace: Jana Scheerová
Zdravotní zajištění: Rychlá záchranná služba Pardubického kraje

Prezentace a výdej start. čísel :
V DEN ZÁVODU , v MÍSTĚ STARTU - 12.30 – 14.00 hod.
Nejpozději 15 min. Před startem dané kategorie.

Trať: Okruh 10 km - Pro horská kola dle UCI, po lesních a polních cestách,
technické pasáže
MUŽI, JUNIOŘI,
ŽENY, JUNIORKY, KADETI a KADETKY
PŘEDŽACTVO - 3x 500m ( 1,5 km )
ML. ŽACTVO – 1x 3 000m ( 3 km )
ST. ŽACTVO – 2x 3 000m ( 6 km )
Značení trati: FÁBORY, ŠIPKY, FÓLIE, BARVA

KATEGORIE: PŘEDŽACTVO

2004 a mladší
ML. ŽACTVO
2002 - 2003
ST. ŽACTVO
2000 – 2001
**************************************
KADETI , KADETKY 98 - 99
MUŽI - JUNIOŘI
97 - a st.
ŽENY . JUNIORKY
97 - a st.

– 3 okruhy - (30 km)
- 2 okruhy - (20 km)

PROLOG - předžactvo
14 10 hod. - žactvo ml.a st.
14 30 hod. - hlavní závod

Starty: 14 00 hod. -

!!! muži a junioři startují po vlnách s handikepem
70 let a starší
65 - 69 let
60 . 64 let atd...
......až 24 let a ml. - hromadně
ženy - juniorky , kadeti , kadetky – hromadně

Přihlášky: online, na:

5 let / 2min. !!!
14 30 hod.
14 32
14 34
14 50
14 52

www.sport-aktiv.cz

nebo - můžete ručně vyplnit na cykloprodejnách :
J+P Sport Hlinsko, Kola Vašek Severýn Hlinsko, Bike De Luxe Chrudim

Přihlášky prosím podávejte do 10. 9. 2014. !!!
STARTOVNÉ : 200,- Kč

splatné do 10.9.2014,
( rozhoduje datum připsání na účet ! )
NA ÚČET : 243502822/0300 – Poštovní spořitelna
Nebo hotově na výše zmíněných cykloprodejnách.......
po tomto termínu pouze na místě 250,- Kč bez nároku na jídlo a pití v cíli.

( zahrnuje : start. číslo, občerstvení na trati , pořadatelskou službu, zdravotní dozor )

!!! ŽACTVO STARTOVNÉ NEPLATÍ !!!
HODNOCENÍ , CENY :

věcné a upomínkové
prvních pět mužů v cíli dle pravidel Hl.30
( tzn. Pořadí v cíli , bez ohledu na čas startu )
první tři v každé vypsané kategorii
první tři muži podle času

VYHLÁŠENÍ : 18 00 hod.
BIKEPÁRTY : od 19 00 hod.
Aktuality : na

www.sport-aktiv.cz

Různé : Závodí se podle tohoto rozpisu, podle Pravidel cyklistiky ČSC a soutěžního
řádu MTB, v duchu fair play. Neúčast na vyhlášení a nepřevzetí ceny bude posuzováno
jako nesportovní chování a cena propadá v prospěch pořadatele.
Pro všechny účastníky závodu je povinností užívat schválenou nepoškozenou přilbu.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v tomto rozpisu na základě nečekaných
událostí. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené třetím
osobám.
Tento rozpis byl schválen STK SCPK dne 5.8.2014
Ing. Jiří Klicpera CSc.

