
Propozice 12. ročník závodu horských kol 
 
Pořadatel: 
Cyklistický oddíl CYKLOSPORT CHROPYNĚ 
Komenského 348 
Chropyně 768 11 
 
Termín:  
velikonoční sobota 19. dubna 2014 
 
Místo konání:  
Roštín, areál Kamínka 
 
Start a cíl:  
Rekreační areál Kamínka 
 
Trať: 
Délka trasy závodu je cca 50 km s převýšením přibližně 950 m převážně po asfaltových a zpevněných 
lesních cestách, trasa bude totožná s ročníkem 2013. Trať je sjízdná i v případě nepříznivého počasí. 
Pokud počasí dovolí budou přidány nové terénní úseky. 
 
Prezentace:  
pátek 18. dubna 2014 od 17:00 do 22:00 hod 
sobota 19. dubna 2014 od 8:00 do 10:00 hod 
maximální povolený počet závodníků je 500  
 
Start:  
Rekreační areál Kamínka v 11:00 hod 
 
Limit pro projetí trat ě:  
5:00 hod 
 
Vyhlášení výsledk ů: 
cca 15:00 - 16:00 hod 
 
Startovné:  
do 4. 4. 2014 350,- Kč (ve startovném je zahrnut pár originálních cyklistických ponožek)  
do 12. 4. 2014 350,- Kč (bez nároku na cyklistické ponožky) 
Startovné je možno uhradit i při prezentaci v pátek 18. 4. a v sobotu 19. 4. a to ve výši 450,- Kč (bez 
nároku na cyklistické ponožky) 
 
Startovné zahrnuje:  
občerstvení na trati (jedna občerstvovací stanice), teplé občerstvení v cíli, nealko nápoj, sprchy a mytí 
kol. 
 
!!Uhrazené startovné se v p řípade neú časti na závod ě nevrací!!  Do 10. 4. 2014 je možný převod 
uhrazeného startovného na jiného účastníka s promítnutím změny do startovní listiny. 
 
Přihlášky:  
1. ON-LINE - přihláška 
2. OSOBNĚ - v prodejně CYKLOSPORT CHROPYNĚ 
3. POŠTOU - na adresu pořadatele 
4. OSOBNĚ - v den startu při prezentaci 
 
Přihlásit se mohou pouze osoby, kterým je v den závod u 18 let a více. Mladší 18 let mohou 
startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zást upce. 
 
Způsob platby startovného: 
hotovostní úhrada v prodejně CYKLOSPORT CHROPYNĚ 
hotovostní úhrada v den startu při prezentaci 



bezhotovostní úhrada na účet číslo 2216117143/0800 jako variabilní symbol uvádějte celé rodné číslo 
bez lomítka (rozhodující pro výši startovného je datum připsání platby na účet, nikoliv datum odeslání 
z účtu) 
 
Zahraniční účastníci platí startovné na místě v Kč, u přihlášky do 4. 4. 2014, platí zvýhodněné 
podmínky. 
 
Pořadatelé si vyhrazují právo přidělit startovní čísla 1-100, pro nasazení na startu, dle následujícího 
klíče: 
1. účastníci XI. ročníku závodu s umístěním do 100. místa s uhrazeným startovným do 4. 4. 2014 
2. dle rozhodnutí pořadatelů 
 
Kategorie:  
J - junioři do 18 let (1996 a mladší) nutný souhlas zákonného zástupce 
M - muži 19 - 29 let (1995 - 1985) 
M I - muži 30 - 39 let (1984 - 1975) 
M II - muži 40 - 49 let (1974 - 1965) 
M III - muži 50 - 59 let (1964 - 1955) 
M IV- muži nad 60 let (1955 a starší) 
Ž I - ženy (1979 a mladší) 
Ž II - ženy (1978 a starší) 
 
Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození.  
 
Ceny:  
věcné ceny pro první tři v jednotlivých kategoriích, finanční ceny pro první tři v absolutním pořadí 
(3000 Kč, 2000 Kč, 1000 Kč). 
 
!!!Závod se koná za plného silni čního provozu, ú častníci startují na vlastní nebezpe čí, 
cyklistická p řilba je povinnou podmínkou!!!  


