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6. závod – Ag bike cup 2010

finálový závod – BECKER cup 2010
Místo:  Stříbro - kopec Ronšperk, cvičná noraStříbro - kopec Ronšperk, cvičná nora

Kdy : 7. 8. 20107. 8. 2010
Pořadatel: Cyklodrak 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: Miroslav Volár

Start:  9:30 - první kategorie
Prezentace a přihlášky:  Stříbro – kopec Ronšperk  -  bývalá klubovna u cvičné nory: od 8:30 
nejdéle však 30 minut před startem jednotlivé kategorie

KategorieKategorie     věk od    věk od -    věk do    počet kol x délka  značení  -    věk do    počet kol x délka  značení   start start
žáci náboržáci nábor 77 -- 8 8 (2003-2002)(2003-2002)  2 x 1050m  2 x 1050m červená  >> červená  >>  9:30 9:30
žákyně náboržákyně nábor 77 -- 8 8 (2003-2002)(2003-2002)  2 x 1050m  2 x 1050m červená  >> červená  >>  9:30 9:30
žáci nejmladšížáci nejmladší 99 -- 10 10 (2001-2000)(2001-2000)  2 x 1050m  2 x 1050m červená  >> červená  >>  9:50 9:50
žačky nejmladšížačky nejmladší 99 -- 10 10 (2001-2000)(2001-2000)  2 x 1050m  2 x 1050m červená  >> červená  >>  9:50 9:50
žáci mladšížáci mladší 1111 -- 12 12 (1999-1998)(1999-1998)  4 x 1050m  4 x 1050m červená  >> červená  >>  10:10 10:10
žákyně mladšížákyně mladší 1111 -- 12 12 (1999-1998)(1999-1998)  3 x 1050m  3 x 1050m červená  >> červená  >>  10:10 10:10
žáci staršížáci starší 1313 -- 14 14 (1997-1996) (1997-1996) 4 x 2400m4 x 2400m zelená   >> zelená   >>  10:45 10:45
žákyně staršížákyně starší 1313 -- 14 14 (1997-1996) (1997-1996) 3 x 2400m3 x 2400m zelená   >> zelená   >>  10:45 10:45
kadetikadeti 1515 -- 16 16 (1995-1994) (1995-1994) 5 x 2400m5 x 2400m zelená   >> zelená   >>  11:30 11:30
kadetkykadetky 1515 -- 16 16 (1995-1994) (1995-1994) 4 x 2400m4 x 2400m zelená   >> zelená   >>  11:30 11:30
klucikluci 11 -- 6  6  (2004-ml.)  (2004-ml.)  1/2 x 1050m1/2 x 1050m červená  >> červená  >>  12:30 12:30
holkyholky 11 -- 6  6  (2004-ml.)  (2004-ml.)  1/2 x 1050m1/2 x 1050m červená  >> červená  >>  12:30 12:30
juniořijunioři 1717 -- 18 18 (1993-1992)(1993-1992) 5 x 4100m 5 x 4100m žlutá žlutá  >>  >>  13:00 13:00
veteráni Aveteráni A 4040 -- 49 49 (1970-1961)(1970-1961) 5 x 4100m 5 x 4100m žlutá žlutá  >>  >>  13:00 13:00
veteráni Bveteráni B 5050 -- 59 59 (1960-1951) (1960-1951) 4 x 4100m4 x 4100m žlutá žlutá  >>  >>  13:00 13:00
veteráni Cveteráni C 6060 -- více více (1950-st.)(1950-st.) 4 x 4100m 4 x 4100m žlutá žlutá  >>  >>  13:00 13:00
ženyženy 1717 -- více více (1993-st.)(1993-st.) 4 x 4100m 4 x 4100m žlutá žlutá  >>  >>  13:00 13:00
muži Amuži A 1919 -- 29 29 (1991-1981)  (1991-1981)  7 x 4100m7 x 4100m žlutá žlutá  >>  >>  14:15 14:15
muži Bmuži B 3030 -- 39 39 (1980-1971)(1980-1971) 7 x 4100m 7 x 4100m žlutá žlutá  >>  >>  14:15 14:15
Vyhlášení výsledků v 12:35 a 16:15   Vyhlášení výsledků v 12:35 a 16:15   Časy v rospisu jsou pouze informativní, pořadatel siČasy v rospisu jsou pouze informativní, pořadatel si  
vyhrazuje právo ke změně časového harmonogramu v případu nepředvídatelných událostí!vyhrazuje právo ke změně časového harmonogramu v případu nepředvídatelných událostí!
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Povrch: polní a lesní cesty, louky
Startovné: muži A, B, ; veteráni A, B; ženy a Junioři - 100 Kč
Ostatní -   50 Kč  
Děti do 6-ti let -  zdarma
Záloha na startovní číslo (vrací se po závodě) -    50 Kč  
Závody jsou především pro širokou veřejnost!!!
Závod se započítává do pohárů BECKER cup 2010 a Ag bike cup 2010 . Bodové hodnocení 
bude provedeno dle kategorií jednotlivých pohárů.

Upozornění:
Všichni účastníci při prezentaci svým podpisem stvrzují, že závod pojedou na vlastní nebezpečí a 
dle platných stanov BECKER cup 2010 ,  Ag bike cup 2010 a dle platného soutěžního řádu pro 
závody horských kol.
*) 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!!!
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trati, nebo programu v případu 
nepředvídatelných událostí!

Orientační mapka:

PARKOVIŠTĚ

START-CÍL / INFOCENTRUM
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