
JESENICKÝ ŠNEK 2015 – 21. ROČNÍK

BULDOČÍ ČASOVKA
12. ročník silniční cyklistické časovky jednotlivců

 Pořadatel:      Cyklistický klub Buldoci Rapotín                                               

 Termín:          neděle 21. 6. od 9:30 

 Místo:             Rapotín – Restaurace U POMNĚNKY  (http://www.mapy.cz/s/9QFk)

 Start:               od 11:00 jednotlivě každý závodník po 1 minutě

 Prezentace:       9:30  – 10:50

 Startovné: 100 Kč    -  kategorie ŽA, ŽB, M, A, B, C, D, E
                          50 Kč    -  kategorie G a H žáci a žačky  

                       Startovné se bude hradit hotově při prezentaci v den závodu.
     Startovné zahrnuje i teplé jídlo po závodě!

 Kategorie:                                               Délka tratí:                               
 Hml. mladší žáci roč. 2003 a mladší              6 km    (1 okruh)
 Gml. mladší žáci roč. 2003 a mladší               6 km    (1 okruh)  
 H     starší žáci  roč. 2002 – 2000              12  km     (2 okruhy)                           
 G     starší žačky roč.2002 – 2000             12  km    (2 okruhy)                 
 ŽA  ženy roč.   1999 - 1976          18 km    (3 okruhy)                 
 ŽB   ženy roč.   1975 a starší                     18 km     (3 okruhy)                 
 M    junioři roč. 1999 – 1997                      18 km    (3 okruhy)
 A    muži roč. 1996 – 1986                        18 km    (3 okruhy)                                      
 B    muži roč. 1985 – 1976                        18 km    (3 okruhy) 
 C    muži roč. 1975 – 1966                        18 km    (3 okruhy) 
 D    muži roč. 1965 – 1956                        18 km    (3 okruhy)                  
 E       muži roč. 1955 a starší                                 18 km    (3 okruhy)
 

 Mládež ročníku 2005 a mladší startuje pouze v doprovodu dospělé osoby, která ovšem nesmí při závodu  
 jet před závodníkem, tak aby závodník nejel v háku.

 Trať:      ostatní kat. – okruh 6 km obcí Rapotín a Vikýřovice s převýšením jen cca 30 m
                           http://www.cykloserver.cz/f/a687151260/  

 Vyhlášení:       cca 30 min. po dojetí posledního závodníka   

 Ceny:               v každé kategorii pro první tři

 Upozornění:     Bez použití cyklistické přilby se závodník nesmí závodu zúčastnit!

 Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a je povinen respektovat pravidla silničního provozu a pokynů
 pořadatelů. Pořadatel neručí za škody na zdraví a majetku závodníků. Toto účastník stvrzuje svým
 podpisem na startovní listině.  
 



    Info:              tel. 724 032 620, e-mail: jmicunek@seznam.cz    

  Přihlášky:    do 19. 6. do 24:00  na  www.jesenickysnek.com,
                        případně na tel. 724 032 620, e-mail: jmicunek@seznam.cz

  Partneři:      Obec Rapotín, Halen, Velosport Chuděj, restaurace U Pomněnky  

  Mapa trati závodu - okruh 6 km:
  

               
            
                                                     Trať pro každého….
                            

              rovinatá a rychlá….
                                                                 
                                                                                                                 s převýšením  30 –  90 m
                                                                                                                       

                                                                                        Kdo zajede nejlepší čas?

                                                                                        Padne starý rekord?

                                                                                                                  Rekord trati 18 km:  

                                                                                        24:49 min. z roku 2011
                                                                                                                  drží Roman Galatík
                                                                                                                                

                                                                                        Rekord trati 12 km:
                                      
                                                                                        18:21 min.  z roku 2012
                                                                         drží  Matyáš Strupek ze Zlatých Hor
 

 

 Na akci se těší a všechny srdečně zvou pořadatelé                                        a Obec Rapotín 

Start časovky

Prezentace – U Pomněnky

Cíl časovky

Parkoviště

směr Šumperk

směr V.Losiny, Jeseník, Ostrava
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