
Jesenický šnek 2010 – 16. Ročník 
Rally Horák Písečná 2010 

(MTB) 
     Sponzoři: 
 

Pořadatel: Cyklo TJ Písečná – Horák René                                                

Termín:  Sobota 28.8. 2010 od 8:00  
Místo:       Písečná (fotbalové hřiště) 
 

Start:           v 10:00 z fotbalového hřiště 
                       obec  Písečná                  za podpory                      

Prezentace:  8:00 –   9:45 na fotbalovém hřišti v Písečné 
 

Startovné: 100 Kč  
Startovné se bude hradit hotově při prezentaci v den závodu. 
Startovné zahrnuje pití a jídlo po závodě !                 
 

Kategorie:                                    
 

Ž  - ženy 16 let a starší (1994 a starší)      
M  - junioři 16 – 18 let (1994 – 1992 včetně)    
A  - muži 19 – 29 let (1991 – 1981 včetně) 
B  - muži 30 – 39 let (1980 – 1971 včetně)    VELOSPORT CHUDĚJ 
C  - muži 40 – 49 let (1970 – 1961 včetně)  
D  - muži 50 let a starší (1960 a starší ) 
O  - open (pro kohokoliv) 
POZOR - kategorie G a H se jedou až v neděli 29.8. 2010 v rámci seriálu Jesenický šneček 
 

Trať:  v okolí rejvízu  - cca 35 km (M, A, B, C, D), cca 17 km (Ž, O) 
 

Vyhlášení :     na hřišti v Písečné 
 

Ceny:              v každé kategorii pro první tři 
 

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

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí, je povinen respektovat pravidla silničního provozu a pokynů pořadatelů a 
dodržovat pořádek v lese. Pořadatel neručí za škody na zdraví a majetku závodníků. Toto účastník stvrzuje svým podpisem na 
startovní listině.  
 
Info:  tel.  606 576 366,  e-mail:   horakrene@tiscali.cz, www.cyklotjpisecna.cz 
 
Přihlášky: v den startu na fotbalovém hřišti nebo na 
http://spreadsheets.google.com/viewform?key=0AoNTyI96FlxkdFNNTDFOSzcwU2x3Z1dvRUVOWkNvUVE&hl=cs#gid=0  
 

 
Na akci se těší a všechny nadšence cyklistiky zvou pořadatelé z Cyklo TJ Písečná J 

 
 

Zároveň bychom Vás rádi pozvali na dětské závody  

Rally Horák Písečná – JUNIOR 2010,  
které se budou konat 29.8.2010 na stejném místě. Více na www.cyklotjpisecna.cz 
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