
Propozice pro cyklistický silniční závod  Moravského poháru Orbea 2015 a Jesenického šneka 2015 

 

VIDNAVSKÉ ROVINATÉ OKRUHY 
 

Pořadatel:     Marek Chuděj 

 

Termín:         pátek  1.5.2015 

 

Start:             Hromadný ve Vidnavě na náměstí v 11:00 hod (kategorie A,B,C) 

                                                                                  v 11:05 hod (kategorie D,E,Ž,M,G,H) 

 

Cíl:                Na okruhu 4 km od Vidnavy  

 

Prezentace:  Náměstí ve Vidnavě  9.00 – 10.45 hodin  (restaurace Na Rynku) 

 

Startovné:    Kategorie G a H                             70,-Kč 

                      Členové Moravského poháru      150,-Kč 

                      Příchozí, seriál Jesenický šnek    180,-Kč ( v ceně 30,-Kč - pojištění závodníka )  

                      Ve startovném malé občerstvení. 

                      Příchozí závodníci obdrží na prezentaci závodu číslo oproti záloze 100,- Kč.        

         Číslo jsou povinni po ukončení závodu odevzdat zpět pořadateli a záloha jim    

         bude vrácena. 
   

Kategorie :  

            H - žáci 15 let a mladší (2000 a mladší)                             

 G - žačky 15 let a mladší (2000 a mladší) 

 Ž - ženy 16 let a starší (1999 a starší) 

 M - junioři 16 – 18 let (1999– 1997 včetně)  

 A - muži 19 – 29 let (1996 – 1986 včetně) 

 B - muži 30 – 39 let (1985 – 1976 včetně)  

 C - muži 40 – 49 let (1975 – 1966 včetně)  

 D - muži 50 – 59 let (1965 – 1956 včetně) 

            E         -           muži 60 let a starší (1955 a starší) 

  

Jiné :    Závod se koná dle pravidel Moravského poháru Orbea 2015.            

 

Trať -  nový okruh:  Vidnava – Horní Heřmanice – Velká Kraš – Vidnava  (okruh cca 12 km) 

                                    Po startu nájezd 4 km na okruh. Převýšení na okruhu 172 m.           

 

             kategorie A, B, C         – 6 okruhů ( 76 km) 

      kategorie D,E,Ž,M       -  5 okruhů ( 64 km) 

      kategorie G, H,             -  1 okruh   ( 16 km)    

 

Vyhlášení výsledků a tomboly: V prostoru prezentace, ceny určí pořadatel, hlavní kategorie peněžité dle   

                                                      pravidel MP.                              

 

Upozornění: Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Závod se jede za plného silničního provozu. Každý 

účastník musí respektovat pravidla silničního provozu a pokynů pořadatele. Cyklistická přilba je povinná, 

závodník bez cyklistické přilby bude okamžitě diskvalifikován!  

Trať bude viditelně označena a na důležitých křižovatkách budou pořadatelé. 

Za cílem bude zřízen řadící koridor. Závodník, který neprojede koridorem,nebude uveden ve výsledcích. 

Závodníci přihlášení do Moravského poháru 2015 startují se svým číslem, které mají na celou sezónu. 

 

Kontakt:  

Marek Chuděj 603 369 869,  velochudej@email.cz 

mailto:velochudej@email.cz


 

 

    

 

 

 

          

Profil a délka okruhu 


