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8. MTB závod cyklistického seriálu   
 
 

 

ZLATOHORSKÁ ČASOVKA 
(časovka do vrchu pro horská kola)  

 
 
 Pořadatel:        SKM Zlaté Hory, Ji ří Kalabis                                              Sponzo ři: 
 

 Termín:          neděle 1. 8. 2010  
 

 Místo:             Zlaté Hory   – odbo čka na Petrovice 
                                                   (300 m pod Čerpací stanicí) 
Start:                 od 10:00, každý další závodník po 1. minut ě 
 

Prezentace:     8:00 –   9:30  u odbo čky na Petrovice  

   
                        Startovné:    30 Kč   -  kategorie G, H  , M                                     
                          80 Kč   -  kategorie,  A, B, C, D ,Ž Open 
                                   Děti ZDARMA 

 Startovné se bude hradit hotově při prezentaci v den závodu.    
   

   Startovné zahrnuje ob čerstvení po závod ě !                      
 
            Kategorie:                                           Délka trati: 
 

 H      žáci  roč. 1995 a mladší                              5  km   - cíl  Petrovy Boudy                          
 G      žačky roč.1995a mladší                             5  km   - cíl  Petrovy Boudy 
 Ž      ženy  roč. 1994 a starší                         6,5 km    - cíl  Biskupská Kupa                         
 M     junioři roč. 1994 – 1992                            6,5 km    - cíl  Biskupská Kupa  
 A     muži roč. 1991 – 1981                              6,5 km   - cíl  Biskupská Kupa                                  
 B     muži roč. 1980 – 1971                              6,5 km    - cíl  Biskupská Kupa               
 C     muži roč. 1970 – 1961                              6,5 km    - cíl  Biskupská Kupa               
 D    muži roč. 1960 a starší                            6,5 km    - cíl  Biskupská Kupa 
Open + děti (školka-6 třída)                               5 km      -cíl  Petrovy Boudy  
                                                    
 

 Trať:      kategorie G,H :   Zlaté Hory – Petrovy Boudy        5 km     p řevýšení   311 m   
               ostatní kat. :       Zlaté Hory – Bi skupská Kupa   6,5 km    p řevýšení    494 m 
              Open+děti  :        Zlaté Hory – Petrovy Boudy      5km   pouze po asfaltové cest ě 
 
Vyhlášení :         za prodejnou Sport Ivan 
 

 Ceny:                   v každé kategorii pro první t ři 
 

 Tombola:          po vyhlášení výsledk ů 
 
 

 Upozorn ění:     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:    :     http://skmzlatehory.ic.cz/                 tel.  737 801 620,  e-mail:   kalabajk@atlas.cz   
 

 na webu www.jesenickysnek.com   nebo na uvedeném kontaktu 
 

 Na akci se t ěší a všechny nadšence cyklistiky zvou po řadatelé  


