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5. cyklistický závod seriálu – MTB  
 

 

3 X Příčná 
(MTB  maratón)  

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

 Termín:          Pond ělí 5.7. 2010  
 

 Místo:             Zlaté Hory, zlatokopecké sruby 
 
 

 Start:                 v 10:00  parkovišt ě u autobusáku 
 
                                    Dětské v 11:oo  zlatokopecké sruby                

 Prezentace:     8:00 –   9:30  v prodejn ě Sport Ivan  
                           
 

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

   Startovné se bude hradit hotově při prezentaci v den závodu.    
   

   Startovné zahrnuje ob čerstvení po závod ě !                      
 

 

 Kategorie:                                           Délka trati: 
 

 H      žáci  roč. 1998 – 1995                              10  km               na srubech                          
 G      žačky roč.1998 – 1995                             10  km               na srubech         
 Ž      ženy  roč. 1994 a starší                         34 km               2 okruhy                                  
 M     junioři roč. 1994 – 1992                            34 km                 2 okruhy 
 A     muži roč. 1991 – 1981                             52 km                  3 okruhy     
 B     muži roč. 1980 – 1971                              52 km                  3 okruhy 
 C     muži roč. 1970 – 1961                              52 km                  3 okruhy 
 D     muži roč. 1960 a starší                             52 km                  3 okruhy  
Open       -  ženy                                                15 km                 1 okruh   

--muži                                               15 km                 1 okruh 
 Děti :    školka-300m ,  1-2t řída -1km,  3-4t řída - 2km, 5-6t řída - 5km, na srubech 
 Zvláštní kategorie B ůček  - závodníci od 100kg výše (všichni závodníci z kterékoliv kategorie).         
  

 Trať:      kategorie G,H :   okruh okolo mlýnu         
               ostatní kat. :       Zlaté Hory – Bo hema – vrch P říčná - Zlatokopecké sruby    
 

 Vyhlášení :         na Zlatokopeckých srubech, kde na Vás bude čekat i ob čerstvení 
 

 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 akci se t ěší a všechny nadšence cyklistiky zvou po řadatelé 


