
AG BIKE CUP 2009

AG duatlon - StříbroAG duatlon - Stříbro

2. závod – Ag bike cup 2009
1. závod – ZČP  v triatlonu 2009
Místo:  Stříbro – Palackého ul. - areál bývalého letního kina

Kdy : 10. 5. 2009

Pořadatel: Cyklodrak Stříbro a SV Baník Stříbro / http://www.agbikers.nolimit.cz/
    mailto:cyklodrakstribro@seznam.cz

Kontaktní osoba: Štefan Kučík - tel.603 509 282 / http://www.cykloservexstribro.webnode.cz/
                                   mailto:cykloservexstribro@seznam.cz

Ředitel závodu: Milan Šrámek
Propozice:
Start: ve 12:00 

Prezentace a přihlášky: 
Stříbro - Palackého ul. - areál bývalého letního kina od 10:00 hodin, nejpozději však 30 minut před 
startem.

Objemy: 1. běh – 2 okruhy 2 x 2,95 km
    2. kolo – okruh 30,5 km – Stříbro-Těchlovice-Víchov-Černošín-Svojšín-Těchlovice-Stříbro
    3. běh – 1 okruh 2,95 km

Závod se započítává do ZČP v triatlonu 2009,bodové hodnocení bude provedeno dle kategorií 
jednotlivých pohárů.
Startovné: 100 Kč
Upozornění:
Závod se pojede za plného provozu, proto jsou všichni účastníci povinni dodržovat pravidla 
silničního provozu dle platné vyhlášky. Všichni účastníci při prezentaci svým podpisem stvrzují, že 
závod pojedou na vlastní nebezpečí a dle platných stanov „Ag bike cup 2009“. 
*) Účastníci mladší 18 let věku musejí mít zákonného zástupce, který potvrdí při prezentaci svou 
zodpovědnost za svého svěřence, v případě nepřítomnosti nebude závodník prezentován!

PŘÍLBA JE POVINNÁ !!!   BEZ PŘILBY BUDE ZÁVODNÍK VYLOUČEN ZE ZÁVODU!!!

Ag bike cup 2009 ZČP v triatlonu

kategorie kategorie
junioři 16 18 junioři 16 18

muži A 19 29 juniorky 16 18
muži B 30 39 muži 19 39

veteráni A 40 49 veteráni A 40 49
veteráni B 50 více veteráni B 50 více

ženy 19 více veteránky 40 více
ženy 19 39
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