PROPOZICE
CYKLOZÁVOD ZLATOHORSKÁ MAGISTRÁLA 2019 - Propozice
- Datum konání: 7. 9. 2019
- Místo konání: Horní Údolí
- Závod pro širokou veřejnost
- Startovné: Kč 200,- v případě on-line přihlášení Kč 150,- Děti ZDARMA
- On-line prezentace prostřednictvím formuláře
- Start závodu v 12:00 hod, děti (šneček) v 10:00 hod
- Každý závodník dostane po dojetí do cíle občerstvení
- Výtěžek ze startovného putuje na opravu kostela sv. Anny v Horním Údolí
Pořadatel
SPORTAKUS o. s. a DRAKO-HO-DO-ÚD

Podmínky účasti
Všichni účastníci závodu jsou povinni mít ochrannou přilbu po celou dobu závodu. Jsou povinni dodržovat prav

bezvadný stav kola. Všichni startující se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Každý závodník/závodnice může soutěžit pouze v j

Popis tratí
Délka tratě 20 km nebo 40 km, záleží na volbě účastníka závodu.

Start závodu proběhne v dolní části sjezdovky a zde bude také cíl.
Trasa závodu je vedena převážně po lesních zpevněných cestách, nebo po lesní asfaltové vozovce.

Mapy tratí
Trasa 40 Km

Trasa 20 Km
Trasa 700 m - šneček (1 okruh)
Kategorie Šneček

Trať

1. benjamín (2015 a mladší) 80 m
2. předžáci (2014 - 2012)
700 m (1 okruh)
3. malí žáčci (2011 - 2009)
1,4 km (2 okruhy)
4. mladší žáčci (2008 - 2007) 2,8 km (4 okruhy)

Kategorie 20 KM
5. žáci
6. žákyně
7. junioři

8. juniorky
9. mladí muži
10. mladé ženy
11. muži
12. ženy
13. starší muži
14. starší ženy

(Hobby)
(2006 - 2004)
(2006 - 2004)
(2003 - 2001)

(2003 - 2001)
(2000 - 1990)
(2000 - 1990)
(1989 - 1980)
(1989 - 1980)
(1979 - 1970)
(1979 - 1970)

15. super muži
16. super ženy
17. hyper muži
18. hyper ženy
19. týmy
Kategorie 40 KM
20. mladí muži
21. mladé ženy
22. muži
23. ženy
24. starší muži
25. starší ženy
26. super muži
27. super ženy
28. hyper muži
29. hyper ženy
30. týmy

(1969 - 1960)
(1969 - 1960)
(1959 +)
(1959 +)
(min. 5 členů)
(2000 - 1990)
(2000 - 1990)
(1989 - 1980)
(1989 - 1980)
(1979 - 1970)
(1979 - 1970)
(1969 - 1960)
(1969 - 1960)
(1959 +)
(1959 +)
(min. 5 členů)

Výsledky
První tři v kategorii obdrží medaili a věcnou cenu. Vyhlášení vítězů je podmíněno účastí
minimálně jednoho závodníka v kategorii.
Kontakt a informace
SPORTAKUS o. s., e-mail: zlatohorskamagistrala@email.cz tel.: + 420 602 509 430,
web: www.zlathorskamagistrala.cz
Přihlášky
On-line prezentace do 6. 9. 2019 do 12 hod. prostřednictvím formuláře zde.
v nejnutnějším případě v den startu od 8:00 do 11:30 hod. na horním lyžařském svahu.

Děti (šneček) registrace před závodem do 9:45 hod!!!

