Čas-OFF-kA na Šerák 2020 – propozice
MTB závod seriálu Jesenický šnek 2020
POŘADATEL:
TERMÍN:
MÍSTO:
START:
PREZENTACE:

STARTOVNÉ:

KATEGORIE:

TRAŤ:

VYHLÁŠENÍ:

CENY:
KONTAKT:
INFO:

eSeNBáci z.s.
4.7.2020
Bělá pod Pradědem – Domašov
10.00 hod – dětské závody / Jesenický šneček
12.00 hod – hlavní závod / Jesenický šnek
Penzion U Julka
08.30–09.45 – dětské závody
08.30–11.45 – hlavní závod
300 Kč / kategorie J, A, B, C, D, E, ŽA, ŽB, OPEN
200 Kč / kategorie SI, SY, KI, KY
 hrazeno hotově při prezentaci v den závodu
 zahrnuje teplé jídlo a pití po závodě + občerstvení na trati
 v ceně zahrnut poplatek za průjezd pozemky ALSOL (Arcibiskupské
lesy a statky Olomouc s.r.o.): 50 Kč/os.
Dětské kategorie Jesenického šnečka zdarma.
Jesenický šneček
K1 a H1 – Benjamínci a Benjamínky, ročník 2016 a mladší
K2 a H2 – Předžáci a Předžákyně, ročník 2015–2013
K3 a H3 – Malí žáci a Malé žákyně, ročník 2012–2010
K4 a H4 – Mladší žáci a Mladší žákyně, ročník 2009–2008
Jesenický šnek
SI – starší žáci 14 let a mladší
SY – starší žákyně 14 let a mladší
KI – kadeti 15–16 let
KY – kadetky 15–16 let
ŽA – ženy 17–39 let
ŽB – ženy 40 let a starší
J – junioři 17–18 let
A – muži 19–29 let
B – muži 30–39 let
C – muži 40–49 let
D – muži 50–59 let
E – muži 60 let a starší
OPEN = (: jízda pro každého :)
Start U Julka, po cyklostezce červené zn. na Šerák (hlavní závod)
- kategorie KI, J, A, B, C, D, E, ŽA, ŽB, OPEN
(11 km, převýšení 811 m, cíl u Chaty Jiřího na Šeráku)
- kategorie SI, SY, KY
(7 km, převýšení 452 m, cíl řečiště – turistický směrovník „Bystrý potok“)
Okolí penzionu U Julka (dětské závody)
- kategorie K1, K2, K3, K4, H1, H2, H3, H4 – okruhy 100 až 3000 m
v areálu U Julka / zahrádka
cca 30 min. po dojezdu posledního závodníka. Děti budou vyhlášeny před
hlavním závodem, ten může být z časových důvodů posunut.
v každé kategorii pro první tři + tombola
tel.: 777 496 876 / e-mail: ladikcmelda@seznam.cz
www.esenbaci.com/Cas-OFF-kA-na-Serak.html
www.facebook.com/cas.off.ka.na.serak

Bez použití cyklistické přilby se závodník nesmí závodů zúčastnit, každý startuje na vlastní nebezpečí a je povinen
respektovat pravidla silničního provozu a pokynů pořadatelů. Pořadatel neručí za škody na zdraví a majetku závodníků.
Dále účastník / zákonný zástupce souhlasí s pořízením a použitím fotografií a audio / video záznamu jeho osoby včetně
jím zastoupených osob / dětí. Toto účastník / zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem na startovní listině.

eSeNBáci z.s. – JESENICKÝ SPORTOVNÍ KLUB

