
Jesenický šnek 2014 – 20. ročník 
                             

POSLEDNÍ VYJÍŽĎKA ŠNEKŮ 
zakončení seriálu s vyhlášením výsledků 

 
                                                                                                               

  Pořadatel:       Občanské sdružení Jesenický šnek                          
                           

  Termín:           sobota 11. října 
  

  Místo:              Horní Lipová, Magacína u Penzionu Kovárna     
  (50°13'27.320"N, 17°5'45.409"E), http://www.mapy.cz/s/cWbg 
 

 

  Program:    09:00 - 10:00    prezentace 
    10:00                start poslední vyjížďky „šneků“ 
    12:00 - 14:00   postupný příjezd na Magacínu a oběd, 
                                                          + stánek VZP s měřením váhy, svalů, tuků, BMI apod.       
    14:00 - 16:00   vyhlášení celkových výsledků všech seriálů 
                                                          -  Jesenický šneček, silnice a MTB 
   16:00 - 18:00   cyklo-biograf – promítání „šnečích“ videí 
                                                          + premiéra speciálního videa k 20. výročí seriálu! 
    od 18:00           volná zábava, video-rockotéka 
 
  

  Trasa vyjížďky:   1) MTB - krásami Rychlebských hor přes chatu Paprsek v délce cca 30 km 
  Mapa s trasou - http://www.mapy.cz/s/cVJR 
   2) Silnice – po Jesenicku cca 60 km 
  Přesná trasa bude upřesněna až na místě v den akce dle počasí apod. 
 

 Vyhlášení:        1) Jesenický šneček - 5 nejlepších jednotlivců v každé kat. 
                                (jednotlivci, kteří nebodovali alespoň v 5 závodech nebudou vyhlášeni)             
                                2) Silnice – 3 nejlepší jednotlivci v každé kat. a 3 nejlepší družstva 
                                (jednotlivci, kteří nebodovali alespoň ve 3 závodech nebudou vyhlášeni)             
                                3) MTB - 5 nejlepších jednotlivců v každé kat. a 3 nejlepší družstva 
                                (jednotlivci, kteří nebodovali alespoň v 5 závodech nebudou vyhlášeni)             
                              První tři v každé kategorii obdrží pohár, čtvrtí a pátí obdrží plaketu. 
 

 Startovné:             100 Kč - v ceně pamětní startovní číslo, oběd, „svařák“, čaj, koláčky apod. 
Ti co se nebudou prezentovat na vyjížďku, startovné nehradí a zároveň 
nemají nárok na oběd a občerstvení. Toto se týká těch, kteří se účastní 
programu až odpoledne po vyjížďce, což budou hlavně děti.  

  

   Jubilejní tričko Jesenický šnek 2014 za pouhých 100 Kč objednávejte přes přihlášky předem   
   nejpozději do 7. 10. do 17:00! Trička se vyzvedávají a hradí hotově v den akce. 
 

   Ubytování: Pro 20 účastníků v růžovém penzionu hned vedle Magacíny. 
  Rezervujte si nocleh co nejdříve na kontaktech níže. 
 

   Informace:           www.jesenickysnek.cz,  kamil.osladil@seznam.cz, tel. 608 450 155  
                         

 Přihlášky:   www.jesenickysnek.cz do 10. 10. do 19:00, po tomto termínu až na místě 
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   Partneři a závody seriálu: 
 

 
     


