Krasličtí cyklisté, MÚ - Kraslice a Dům dětí a mládeže - Kraslice
pořádají dne

13. května 2017

39. ročník

silniční časovky

Závody do vrchu
Ředitel závodů:

František Gajda, Hradební 1824, 358 01 Kraslice
tel: 607 909 871, 352 686 775

Přihlášení:

na místě startu od 12:15 do 13:30

Start:

v sobotu 13.5.2017, ve 14:15 hod. na křižovatce
Kraslice - Počátky - Luby (nad plynárnou)

Vyhlášení vítězů:

kategorie na trati 0.6 km po dojezdu kategorií na trati 1.4 km,
ostatní 30 minut po dojetí posledního závodníka

Ceny:

první tři obdrží věcné ceny, prvních pět u žáků a žákyň obdrží
věcné ceny a diplom

Startovné:

muži, ženy, junioři a muži veteráni 50,- Kč

Předpis:

případné změny hlásí pořadatel, pořadatel zakazuje doprovod
závodníků během závodu jakýmkoli způsobem

Upozornění:

během závodu platí zákon č. 361/2000 Sb. v plném znění,
trať bude uzavřena, cyklistická přilba je povinná

Občerstvení:

každý účastník obdrží čaj a oplatku

Námitky:

do 10 minut po vyhlášení vítězů řediteli závodů v obálce
s vkladem 50,- Kč

Info:

propozice jsou k dispozici na adrese

www.plamenchodov.cz

Kategorie a délka tratě:
chlapci do 8 let……………………. 2009 – 2011.…………..……..0.6 km
dívky do 8 let………………………. 2009 – 2011 …………..………0.6 km
nejmladší žáci …………………….. 2007 – 2008 .................... 0.6 km
nejmladší žákyně…………………. 2007 – 2008 ..................... 0.6 km
mladší žáci………………………….. 2005 – 2006 .................... 0.6 km
mladší žákyně……………………… 2005 – 2006 .................... 0.6 km
starší žáci……………..……………. 2003 – 2004 ..................... 0.6 km
starší žákyně………………..…….. 2003 – 2004...................... 0.6 km
kadetky………………..……………. 2001 – 2002 ..................... 1.4 km
juniorky……………………………… 1999 – 2000 ...................... 1.4 km
ženy………………………………….. 1998 a nižší ....................... 1.4 km
kadeti………………………………… 2001 – 2002 ...................... 2.9 km
junioři……………………………….. 1999 – 2000 ...................... 2.9 km
muži…………………………..…….. 1978 – 1998 ....................... 2.9 km
muži veteráni I…………....……. 1958 – 1979 ....................... 2.9 km
muži veteráni II………..……….. 1957 a nižší ........................ 2.9 km
1.3.2017

