Tělovýchovná jednota VELKÁ RADOUŇ, spolek
Kostelní Radouň 49, 378 42 Nová Včelnice

IČO: 424 107 54

3.ročník RADOUŇSKÉ OKRUHY MTB 2018
Propozice závodu
Datum konání: sobota 28. dubna 2018
Místo konání: Kostelní Radouň, areál na konci obce směrem na Okrouhlou Radouň
Organizátor: Tělovýchovná jednota Velká Radouň, spolek
Ředitel závodu: Zdeněk Soldán, předseda spolku, kontakt: 723 230 412, soldous@gmail.cz
Organizační pracovník: Václav Lukš, kontakt: 722 166 555, vaclav.luks@seznam.cz
Hlavní rozhodčí: Ing. Jiří Dohnal, 773 518 515
Web závodu: www.radounske-okruhy.cz
Kancelář závodu: bude zřízena přímo v místě konání závodu v prostoru startu a cíle
Prezentace: 9.30 – 10.45 hodin v den závodu
Startovné: 200 Kč při platbě do 10 dnů před startem na účet (zveřejnění březen 2018)
250 Kč ostatní při prezentaci
50 Kč děti do 15 let
- v startovném je obsažen odběr 1 jídla, 1 nápoje a reklamní předměty sponzorů,
přihlášení a platící závodníci přes účet obdrží speciální dárek
Přihláška: online formulář na webu (bude v průběhu března 2018) nebo přímo u prezentace
- závodník bere na vědomí podmínky startu dané pořadateli a stvrdí je podpisem!!
Trasy závodu:
A - krátká - 1 okruh á 21,5 km s převýšením 392 m
B - dlouhá - 2 okruhy á 21,5 km s převýšením 392 m na jeden okruh – celkem 43 km
- mapka s popisem bude k dispozici cca 10 dnů před startem na webu závodu
Kategorie: krátká trasa:
mládežníci do 18 let, muži 19 – 35 let, muži 36 – 49 let, muži nad 50 let
mládežnice do 18 let, ženy 19 – 35 let, ženy nad 36 let
dlouhá trasa:
muži 19 – 35 let, muži 36 – 49 let, muži nad 50 let
ženy 19 – 35 let, ženy nad 36 let
- závodníci mladší 19 let, kteří pojedou dlouhou trasu, budou klasifikováni
společně s věkovou kategorií muži nebo ženy 19 – 35 let
dětské závody podle přihlášených dle věkových kategorií do 6, 9, 12, 15 let včetně
Start závodu: dlouhá trasa: 12:00 hodin
krátká trasa: 12:10 hodin
dětské závody: cca 12:30 hodin
Ceny: v každé kategorii první 3 dostanou medaile a věcné ceny
Vyhlášení vítězů: cca od 16 hodin
Předpokládaný závěr: 17:00 hodin
Za Tělovýchovnou jednotu Velká Radouň
Zdeněk Soldán – předseda spolku

