
Jesenický šnek 2010 – 16. ročník 
                             

9. cyklistický závod seriálu  
7. ročník silniční časovky jednotlivců 

 

 

BULDOČÍ ČASOVKA 
 
 

 Pořadatel:                        Cyklistický klub Buldoci Rapotín                         Sponzoři: 
 

 Termín:          neděle 6.6. od 9:30  
 

 Místo:             Rapotín – Restaurace POMĚNKA 
 

 

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

 

 Prezentace:    9:30 – 10:45 v restauraci Poměnka  

                           
 

 Startovné:   80 Kč   -  při přihlášení do 4.6. do 24:00 
                        100 Kč   -  v den závodu 
                    10 Kč   -  žáci a žačky G,H při přihlášení  4.6. do 24:00 
                        30 Kč   -  v den závodu  
 

   Startovné se bude hradit hotově při prezentaci v den závodu.                       Obec Rapotín 
   

   Startovné zahrnuje i teplé jídlo po závodě ! 
 

 Kategorie:                                           Délka trati: 
 

 H      žáci  roč. 1995 a mladší                           12 km     ( 2 okruhy )                           
 G      žačky roč.1995 a mladší                          12 km    ( 2 okruhy ) 
 Ţ      ženy  roč. 1994 a starší                            18 km     ( 3 okruhy )                          
 M     junioři roč. 1994 – 1992                            18 km     ( 3 okruhy )  
 A     muži roč. 1991 – 1981                              18 km     ( 3 okruhy )                       
 B     muži roč. 1980 – 1971                              18 km     ( 3 okruhy )   
 C     muži roč. 1970 – 1961                              18 km     ( 3 okruhy )   
 D     muži roč. 1960 a starší                             18 km     ( 3 okruhy ) 
 X     handbike                                                   18 km    ( 3 okruhy )  
 
  

 Trať:      okruh   Rapotín sídlo VÚCHS (Výzkumný ústav pro chov skotu) – Rapotín kostel – 
                            - Vikýřovice ţelezniční stanice - Rapotín sídlo VÚCHS    
 

 Vyhlášení :        u restaurace Poměnka cca 30 min. po dojetí posledního závodníka  
 

 Ceny:                  v kaţdé kategorii pro první tři 
 

 Tombola:          po vyhlášení výsledků 
 

 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 (prezenční) listině.  
   
        

 Info:            tel.  603 875 218,  e-mail:   kamil.osladil@seznam.cz     
 
 

 Přihlášky:  online na www.jesenickysnek.com ,    popř. tel. 724 032 620, e-mail:     
                                                                                          jmicunek@seznam.cz   
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 Mapa trati závodu – okruh 6 km : 
   

´´Rapotín Výzkumák - Rapotín kostel - Vikýřovice ţel.stanice – Rapotín Výzkumák´´ 
 

                

            směr Velké Losiny, Jeseník       

 

 

                                                      Trať pro kaţdého…. 
                             
 

            směr Šumperk             směr Rýmařov,  Ostrava rovinatá a rychlá…. 
                                                                  
                                                                                                                  s převýšením 60 –  90 m 
                                                                                                                        
 

                                                                                        Kdo zajede nejlepší čas ? 

 

 

                                                                                        Padne starý rekord ? 

 

 

                                                                                                                  Rekord trati 18 km:   
 

Cíl                VÚCHS   - Výzkumák                                24:49 min. z roku 2007 
                                                                                                                  drží Petr Lukosz  z Ostravy  

              Start                                                                                                                       
 

     P                               Ţelezniční stanice                         Rekord trati 12 km: 
                                       
         Restaurace  POMĚNKA                                                    18:54 min.  z roku 2007 

         prezentace                                                                 drží  Martin Horn z Uničova 

                                             směr Šumperk                                                                                              
                                                                                                                           Jeseník, Ostrava 
 

  Jak se k nám dostanete ?  - viz. mapka    
 

  1) ze směru Jeseník a Ostrava: 
 

   Od křižovatky u rest. CAMION směrem na Šumperk,    
   asi po 2 km odbočka vlevo k VÚCHS nebo další ke                   Stavebniny Beran - parkoviště 
   Stavebninám Beran, kde budete parkovat                                                     

   2) ze směru Šumperk:                                                                         P          Prezentace    
   V Rapotíně odbočit vpravo ke Stavebninám Beran,                                                    
   nebo k VÚCHS, a potom ke stavebninám.                                Šumperk   
 
 Na závod Vás zve cyklistický klub Buldoci Rapotín   

 

 

   Závod je určen i pro širokou veřejnost, pro každého, kdo chce ověřit své schopnosti. Trať je   
nenáročná s převýšením na 12 km trati cca 60 m a na 18 km trati cca 90 m. A jsou zvány i  rodiny 
s dětmi. Kdo zajede lepší čas? Táta nebo syn?  

Po absolvování závodu na Vás čeká občerstvení v  restauraci Poměnka !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                         
 

www.jesenickysnek.com 
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