Propozice - 4. ročník závodu horských kol Jeřáb 1003
Název:

Jeřáb 1003

Termín:

Sobota 21.7.2012

Pořadatel:

FC Jiskra Králíky-Červená Voda o.s.

Prezentace

Fotbalové hřiště Červená Voda
Dle kategorií od 7.00 – konec 30 minut před startem kategorie

Start:
Cíl:

Kategorie:

35, 70 km parkoviště u Obecního úřadu Červená Voda 11.00 hodin
Dětské kategorie hřiště Červená Voda 9.15
Fotbalové hříště Červená Voda
Kategorie

Věk

Ročník narození

cyklistický potěr

méně jak 6 let

2007 a níž

předžáci (kluci a holky
dohromady)

7 let a níž

2006 - 2005

malí žáci (kluci, holky
dohromady)

8 – 10 let

2002 - 2004

mladší žáci, žákyně

11 – 12 let

2000 - 2001

starší žáci, žákyně

13 – 15 let

1997 - 1999

junioři

16 – 18 let

1994 - 1996

Muži A

19 – 29 let

1983 - 1993

Muži B

30 – 39 let

1973 - 1982

Muži C

40 – 49 let

1963 - 1972

Muži D

50 a více

1962 a starší

Ženy A

16 - 34

1994 – 1978

Ženy B

35 a starší

1977 a starší

Zařazení do kategorie je dle ročníku narození, nikoliv podle tříd nebo dožitého věku.
Kategorie tedy zůstává po celý rok shodná.
Vyhlášené kategorie zařazené do hodnocení Šumperského poháru horských kol –
bodování dle pravidel poháru
35 km - pro kategorie starší žáci a žákyně, junioři, muži D, ženy
Trasy:

70 km - pro kategorie muži A, B, C
Je možné se přihlásit i na trasu jinou.
Tratě pro kategorie cyklistický potěr, předžáci, malí žáci a mladší žáci a žákyně
budou v okolí fotbalového hřiště v Červené Vodě.

Občerstvení:

Na 70 km trati dvě občerstvovací stanice. Na 35 km trati jedna občerstvovací
stanice.

Trať
35 km
70 km

Startovné:

Termín úhrady
do 19.7.(včetně)
na místě
do 19.7.(včetně)
na místě

Cena
150,- Kč
250,- Kč
200,- Kč
300,- Kč

Do 12 let věku je startovné zdarma

Přihlášky:

Bankovní
spojení:
Podmínky
závodu:
Kontakt a
informace:

Startovné obsahuje: občerstvení na trati (1x nebo 2x dle délky), jídlo a pití po
závodě, možnost omytí kola, možnost sprchy (teplé) závodníka.
Přihlásit se je možné online na stránkách Šumperského poháru horských kol nebo
přihláškou ze stránek Jeřáb 1003
Posílat přihlášky můžete poštou nebo e-mailem. Přihláška se stává platnou až po
uhrazení startovného. Platbu můžete provádět hotově (Av studio Opravil, Sgrafik),
převodem z bankovního účtu nebo poštovní poukázkou. Do zprávy pro příjemce
uvádějte jméno a rodné číslo osob, za které platíte startovné.
Platby zasílejte na účet: 1224328309/0800 - Česká spořitelna, variabilní symbol:
21072012, konstantní symbol: 0308
Pro závod jsou platná pravidla ŠUMPERSKÉHO POHÁRU HORSKÝCH KOL.
Povinná ochranná přilba po celou dobu závodu – na celé trati. Závod se koná za
plného silničního provozu. Účastníci stvrzují v přihlášce, že budou respektovat
všechna jeho pravidla.
Tel: 602 560 076 - Stanislav Revús, e-mail: jerab1003@fcjiskra.com, adresa: FC
Jiskra Králíky - Červená Voda o.s., Červená Voda 359, 56161, Červená Voda

