
Čas-OFF-kA na Šerák 2018

VII. ročník závodu MTB 7.7.2018 sobota

VI. závod seriálu MTB Jesenický šnek 2018

Pořadatel: Jesenický šnek Přihláška do závodu

Kde? ( mapy.cz) Domašov v Jeseníkách, Bělá pod Pradědem

" U Julka " parkování: pro 15 aut mezi 8-9.00hod
Kontakt a připomínky, opravy hrubek a dotazy: neomezeně…………………
Ladik Chmelař, ladikcmelda@seznam.cz, 777 496 876 železná zásoba

Tratě závodů: video 2013

Jesenický šneček: prezentace od 8:30 vyhlášení od 11:00

Dětské závody - start od 10:00 pozor! konec prezentace v 9:50 ! start
start

1. BENJAMÍNCI    ročník 2014 a mladší: 190m 10:00h

trasa: startovné zdarma občerstvení v cíli :-)

Strat U Julka a mírně z kopečku, za mostem cíl. ( na pohodu - holčičky a klucí zvlášť )

2. PŘEDŽÁČI        ročník 2013 – 2011 900m 10:10h

trasa: startovné zdarma občerstvení v cíli 2kola

2 kolečka na hlavním stadiónu, zpevněná cesta, polní cesta a vysekaná tráva

3. MALÍ ŽÁČI        ročník 2010 – 2008 1800m 10:20h

trasa: startovné zdarma občerstvení v cíli 4 kola

4 kolečka na hlavním stadiónu, zpevněná cesta, polní cesta a vysekaná tráva

4. MLADŠÍ ŽÁCI   ročník 2007 -  2006 2700m 10:35h

trasa: startovné zdarma občerstvení v cíli 6 kol

6 kol na hlavním stadiónu, zpevněná cesta, polní cesta a vysekaná tráva

Jesenický šnek: prezentace od 8:30 vyhlášení po dokončení závodu

Hlavní závod - start ve 12:00 pozor! konec prezentace v 11:50 !
POZOR! Start je nevšedně hromadný, možnost zajištění převozu náhradního oblečení do cíle na Šeráku, 

vzhledem k zajištění bezpečnosti , bude možné sjíždět stejnou trasou zpět po dojetí většiny závodníků do cíle.

Závodníky žádáme o podporu rozvážnějších kolegů a kolegiň v dojezdu závodu, 

odjezd po dokončení závodu bude zpět k " Julkovi" neomezen start

H - žáci 15 let a mladší (2003 a mladší) 7km 12:00h

G - žačky 15 let a mladší (2003 a mladší) 7km

trasa: startovné 100Kč občerstvení na trati a v cíli

Start louka U Julka, dále po cyklotrase Šerák, cíl Bystrý potok "Řečiště"

ŽA - ženy 16 let až 40 let (2002-1979) 11km 12:00h

ŽB - ženy 40 let a starší (1978 a starší)
trasa: startovné 200Kč občerstvení na trati a v cíli

Start louka U Julka, dále po cyklotrase Šerák, cíl Šerák nad chatou

M - junioři 16-18 let (2002 - 2000 včetně) 11km 12:00h

A - muži 19-30 let (1999 - 1989 včetně) 11km

B - muži 30-40 let (1988 - 1979 včetně) 11km

C - muži 40-50 let (1978 - 1969 včetně) 11km

D - muži 50-60 let (1968 - 1959 včetně) 11km

E - muži 60 let a starší (1958 a starší ) 7/11km

OPEN / Chalupáři ( bez věkového a pohlavního omezení ) 7/11km

! V kategorii E a OPEN je možné zvolit délku tratě s ohledem na výkonnost !
trasa: startovné 200Kč občerstvení na trati a v cíli

Start louka U Julka, dále po cyklotrase Šerák, cíl Šerák nad chatou

http://www.jesenickysnek.com/
http://www.mapy.cz/s/4iSC
http://www.bela.cz/
http://www.ujulka.cz/
http://www.mapy.cz/s/4iSq
http://www.mapy.cz/s/4iSu
http://www.mapy.cz/s/4iSH
http://vimeo.com/76654894
https://mapy.cz/s/1EmlX
https://mapy.cz/s/2LxBX
http://www.mapy.cz/s/4jkb
https://mapy.cz/s/2LxBX
http://www.mapy.cz/s/4jlh
http://www.cykloserver.cz/f/9be4083512/
http://www.cykloserver.cz/f/9be4083512/

