Termín:

Místo:

20. 8. 2011 (sobota)VRDY (okr:Kutná Hora, 5km od Čáslavi

směr Chrudim)

Pořadatel:
Cyklistický oddíl Agro Kolín, Fido Sport Čáslav, obec Vrdy
Trasa:
A 110km / 1.450m , B 40km turistická, C 1km dětská
Start:
Vrdy , od školy A v 11:00 hod, B v 11:05 hod , C v 11:20 hod V .
Volba trasy je nutná při prezentaci.
Cíl:
Vrdy , u školy trasa A, B, C (zde jsou v tělocvičně k dispozici sprchy a toalety).
Kategorie:
A muži do 30 let, muži do 40 let, muži do 50 let, muži do 60 let, muži nad 60 let,
ženy , junioři
B muži, ženy
C školní kategorie, dle věku
Přihlášky a Informace:
Telefon: Petr Novotný 733 134 289
Robert Stibůrek 777 177 399
Kamil Kuchař 777 752 336
při prezentaci, nebo na e-mail: agro.kolin@seznam.cz
doubrava-vysocinatour@seznam.cz
Přihlášky je možno kopírovat z internetu: http://dvt.717.cz/
Startovné:
trasa A 250,-Kč , turistická B 100,-Kč (v cíli pro účastníky obou tras zdarma
1 nápoj a 1 jídlo), C zdarma
Prezentace:
20. 8. 2011 od 8,30 hod do 10,30 hod, Vrdy , u školy .

Vyhlášení výsledků:
Vrdy , u školy trasa A, B, okolo 16,00 hodiny.
Dětský:
Vrdy , u školy C ihned po ukončení dětského závodu.

Ceny:
Pro první tři v kategorii na dlouhé trati A pamětní poháry, každý účastník na požádání
obdrží v cíli diplom o absolvování závodu s dosaženým časem a proběhne tombola.
První tři muži a ženy na turistické trati B pamětní poháry, každý účastník na požádání
obdrží v cíli diplom o absolvování závodu s dosaženým časem a proběhne tombola.
Každý dětský Závodník závodu C dostane pamětní medaili a malý balíček.

Upozornění:
Závod se jede za plného silničního provozu, ochranná přilba je povinná. Účastníci
jedou na své vlastní nebezpečí. Na trase závodu nutno dbát pokynů pořadatelů a
traťových rozhodčích, neuposlechnutí může vést k diskvalifikaci závodníka.
Pořadatelé doporučují všem účastníkům lékařskou prohlídku a individuální pojištění.
Pořadatelé nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se
závodem.
Občerstvení:
Každý účastník trasy A a B obdrží po vrácení startovního čísla lístek na jídlo a jeden
nápoj. V případě deště jsou zajištěny velké vojenské stany.
Popis tratě:
Profil a mapa tratě A 110 km / 1.450 m
Mapa tratě B 40 km
PROFIL

MAPA 110km

MAPA 40km

