
„MTB orientační závod dvojic“

 ■ horská kola ■

2.ročník
                            

   Kralupy nad Vltavou            

  
neděle 24.6.2007



Termín:   neděle 24.6.2007
 
Pořadatel:   KČT MTB Kralupy n.V.

Trasa:  okolí Kralup nad Vltavou - dle mapy

Prezentace:  základna KČT – Klubu českých turistů
                      v Kralupech n.Vlt., Ke Koupališti 182  -   do 8.30 hodin

Přihlášky:  do  19.6.2007  na  níže  uvedené  kontakty.  V případě 
nenaplnění  kapacity  (  max.200  závodníků  )  závodu  i  přímo  u 
prezentace

Startovné : 50,- Kč / osoba   splatné při prezentaci
Členové KČT - zdarma

Délka trasy: vzdušná vzdálenost trasy do 40km

Start:  z turistické základny -  9.00 hodin, interval dvojic1 minuta (v 
případě menšího počtu účastníků bude interval větší)        

Cíl: turistická základna KČT.
Časový limit pro absolvování trasy je 5 hodiny od startu  – příjezd do 
cíle spodní brankou základny.

Kategorie:  mužské dvojice ( M )
  dámské dvojice ( D )
  smíšené dvojice ( MD ).

Klasifikace: klasifikovaná  bude  každá  dvojice,  která  projede 
zakreslenými kontrolami, které musí projet v daném pořadí a nechat si 
na  průjezdní  kontrole  potvrdit  projetí  a  vrátí  se  v daném  časovém 
limitu a neporuší podmínku účasti bod 1.

Kola: doporučujeme horská, treková či krosová kola

Mapové  podklady: mapa  bude  barevná,  doporučujeme  mapy 
SHOCART  „  Okolí  Prahy  –  sever“  č.18,  „Mělnicko,Kokořínsko, 
Litoměřicko“ č.12; mapy KČT 



Podmínka účasti: 

1/ účastníci  budou mít po celou dobu závodu na hlavě cyklistickou 
přilbu a upevněné startovní číslo
                               
2/ souhlas zákonného zástupce u dětí mladších 15-ti let

3/ závod se pojede za plného silničního provozu na vlastní nebezpečí,  
pořadatelé nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům 
v souvislosti se závodem
                               
4/ kolo musí být v dobrém technickém stavu

POZOR !!!!
Závod je určen od věkové hranice  10-ti let .
Děti 10-14 let musí jet ve     dvojici s osobou starší 15-ti let včetně   
písemného souhlasu zákonného zástupce.

Občerstvení:  po dojezdu do cíle

Ceny:  první tři dvojice v každé kategorii. Vyhlášení výsledků bude 
buď po dojetí poslední dvojice do cíle, či 5 hodin po startu poslední 
dvojice.

Kontaktní osoby:  

Košťák Milan, Růžové údolí 240, 278 01 Kralupy nad Vltavou
mobil: 607 186 044; tel.: 315 723 934 po 18.00 hod.; 
Milan.Kostak@kaucuk.cz

Ing.Vejrosta Zdeněk, Mládežníků 677, 278 01 Kralupy nad Vltavou
mobil: 736 506 821, tel.: 315 727 491 po 20.00 hod.; 
Zdenek.Vejrosta@kaucuk.cz          



Závod se koná za podpory města Kralupy nad Vltavou


