
Jesenický šnek 2019 – 25. ročník

MTB Jesenické kritérium  
+ zakončení seriálu s vyhlášením výsledků

Pořadatel: Force team Jeseník, Cyklistika Jeseník, spolek
Datum: sobota 28. 9. 2019
Ředitel závodu: Rostislav Brokeš, e-mail: brokes@gymjes.cz tel.: 778766192 
Místo závodu:         Jeseník, lokalita Za Podjezdem, areál bývalých kasáren 
Prezentace: od 8:30 v budově šaten Ski Fenix Team Jeseník
Startovné: Kategorie A, B, C, D, E, J, ŽA, ŽB 100,- kc

Žáci SI, žacky SY, kadeti KI, kadetky KY zdarma.
Kategorie Jesenického šnecka 1-4 zdarma.

Kategorie:                                               Délka tratí:

1   benjamínci roc. 2015 a mladší            pár metrů  (mohou být i odrážedla a tříkolky)
2   předžáci roc. 2014 – 2012            1 okruh  (1x okruh = 1 km)
3   malí žáci roc. 2011 – 2009               2 okruhy (1x okruh = 1 km)
4     mladší žáci roc. 2008 - 2007               4 okruhy (1x okruh = 1 km)   
 
Ostatní kategorie Jesenického šneka            8 okruhů    (1x okruh = 2,3 km)  

“Závodník dostižen o jeden celý okruh prvním závodníkem v daném kole koncí v závodě. To mu bude 
zahlášeno pří průjezdu cílem, kde se zároveň dle poctu ujetých okruhů urcí jeho výsledek” 

Start: Kat. Jesenického šnecka 1-4 od 10:00 hodin.
Ostatní kategorie Jesenického šneka hromadně v 11:00 hodin.

Vyhlášení: Penzion a restaurace Na kovárně v Jeseníku Bukovicích cca od 14:00 hodin.
Věcné ceny pro první 3 závodníky každé kategorie.

Zdravotník: Lékařská pohotovost na tel: +420 584 458 411 – nemocnice Jeseník 

Upozornění: Všichni úcastníci se závodu zúcastňují na vlastní nebezpecí, pořadatel nerucí za škody 
úcastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Všichni úcastníci musí dodržovat ustanoveni 
zákona c.3611/2000 Sb. To stvrzují při prezentaci podpisem.



Jesenický šnek 2019 – 25. ročník

Zakončení seriálu s vyhlášením výsledků  
Pořadatel: Force team Jeseník, Cyklistika Jeseník, spolek

Datum: sobota 28. 9. 2019 od 13:00 hod.

Místo:                      Penzion a restaurace Na kovárně v Jeseníku-Bukovicích
                                       https://mapy.cz/s/jocesolomu

Parkování:               u hřbitova v Jeseníku-Bukovicích
                                      https://mapy.cz/s/kamolobubu
 
Program:

 13:00 – 14:00  soutěž o nejpomalejšího a nejrychlejšího Jesenického šneka

 14:00 – 15:00  vyhlášení výsledků závodu MTB Jesenické kritérium

 15:00 – 16:00 soutěž o nejpomalejšího a nejrychlejšího Jesenického šneka 

 16:00 – 18:00  vyhlášení celkových výsledků 25. ročníku soutěže Jesenický šnek 2019
                          (Budou vyhlášeny výsledky všech tří seriálů – Jesenický šnecek, silnice a MTB, a to

5 nejlepších jednotlivců v každé kategorii, kteří bodovali alespoň na 4 závodech v 
příslušném seriálu a 3 nejlepší týmy v každém seriálu.)

                               
 18:00 – 19:00 dokoncení a vyhlášení soutěže o nejpomalejšího a nejrychlejšího Jesenického šneka

 od 19:00 promítání videí, DJ Harddisk, karaoke  
 

Partneři:      

https://mapy.cz/s/kamolobubu
https://mapy.cz/s/jocesolomu

