OKOLO FIMBERKA 2011
OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE MTB XC

Datum: 1. května 2011
Místo: Skuteč – fotbalový stadion
Pořadatel : CK MTB Maraton Hlinsko
Ředitel závodu: Petr Svoboda, Hlinsko, mob.: 731029990
Hlavní rozhodčí : Ing. Jiří Klicpera Csc., Lázně Bohdaneč
Zdravotní zabezpečení: MUDr.Ivana Niklová
Přihlášky : e mail.: ckmtb.prihlasky@seznam.cz , nebo na místě v den závodu
Prezentace : v místě startu na fotbalovém stadionu od 11 00 hod.
v pořadí podle kategorií od 13 00 hod.
Starty :
Kategorie : mladší žactvo roč. 99 – 01
- 2 okruhy zkr.
starší žactvo roč. 97 – 98
- 3 okruhy zkr.
kadeti roč. 95 – 96
- 4 okruhy
ženy a juniorky roč. 94 a st.
- 5 okruhů
junioři roč. 93 – 94
- 5 okruhů
muži A ( s licencí ČSC ) roč. 92 a st.
- 7 okruhů
muži B ( hobby ) 92 a st.
- 7 okruhů
masters roč. 71 a st.
- 5 okruhů
Trať : poloměstský okruh o délce cca 2.200 m, technické pasáže, náročné výjezdy
Značení : šipky, fábory, vyznač. páska.
Počty okruhů : mohou být upřesněny pořadatelem v den závodu na základě soutěžního
řádu ČSC MTB, kategorie mohou být spojeny. Příchozí budou zařazeni podle věku do
patřičných kategorií.
Startovné: žactvo – 50,- Kč, kadeti - 80,- Kč, ostatní - 130,- Kč
Podmínka účasti: řádně přihlášeni závodníci, horské kolo v dobrém technickém stavu !!,
nepoškozená homologovaná ochranná přilba !!!, zdravotní způsobilost.
Hodnocení : v každé kategorii budou vyhlášeni první tři závodníci.
Ceny : První tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom, medaili a věcnou cenu.
Mistrem Pardubického kraje v kategorii mužů se stává první muž v celkovém pořadí , bez
ohledu na kategorii ( tzn. OPEN ). První tři muži OPEN finanční ceny (2000, 1000, 500 Kč )
Různé: Všichni se účastní akce na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za škody účastníkům
vzniklé, ani jimi způsobené třetím osobám !!!

Tento rozpis byl schválen STK SCKP dne 9.4.2011
Ředitel závodu : Petr Svoboda v.r.

