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 12. ročník 27. dubna 2013 

start a cíl sportovní areál pod vrchem Háj v Aši 
start 10,00 hodin první kategorie 
trať lesní cesty a pěšiny - okruhy cca 1,0 km a 4,5 km, start do 
 sjezdovky   
 pořadatel si vyhrazuje právo provést změny délek a počtu 
 okruhů podle aktuální situace v lese 
kategorie    
- kluci, holky  do 6 let (2007 a více) - 1 zkrácený malý okruh 0,6 km (10.00 hod) 
- kluci, holky  7-8 let   (2006-2005) - 2 malé okruhy 2,0 km (10.10 hod) 
- kluci, holky  9-10 let  (2004-2003) - 2 malé okruhy 2,0 km (10.10 hod) 
- kluci, holky  11-12 let (2002-2001) - 4 malé okruhy 4,0 km (10.20 hod) 
- kluci, holky 13-14 let (2000-1999) - 6 malých okruhů 6,0 km (10.35 hod)  

po dojetí dětských kategorií bude následovat jejich vyhlášení (10.55) 
 
 
- kluci 15-16 (1998-1997), 17-18 (1996-1995),19-29 (1994-1984),  
           30-39 (1983-1974), 40-49 (1973-1964), nad 50 (1963 a méně)   

- 4 velké okruhy cca 18,0 km (cca 11.15 hod)   
- holky 15-16 (1998-1997), 17-18 (1996-1995), 19-35 (1994-1978), nad 36 (1977 a méně)   

- 2 velké okruhy cca 9,0 km (cca 11.15 hod)   
časy startů jsou orientační 

- příchozí muži (1994 a méně)  2 velké okruhy  ( cca 9 km )  Bez vyhlášení výsledků ! 
startovné 7-14 let 50,- Kč, 15-60 let 100,- Kč, mladší a starší zdarma  
ceny diplom + drobná cena  
občerstvení čaj  
přihlášky a prezentace     na místě startu od 9.00 do 9.45 (do 6 let) a dále do 30 minut  

před startem kategorie  
zdravotní zabezpečení     sanita se zdravotníkem  
ředitel, hlavní rozhodčí, technický delegát, šéf jury : Karel Kolman, Karel Hejzek, 
Tel : 725423523,777250427  
UPOZORNĚNÍ Na start nebudou připuštění závodníci bez plné ochranné  

přilby, nemocní a na kole ve špatném technickém stavu. 
 

Závod je součástí Chebského poháru 2013 okresní soutěže horských kol  
Poháru KvSC 2013 horských kol (www.bikeri.cz) 

Mezinárodního poháru - CUBE Cup 2013 (www.cube-
cup.de) ale především  

     úvodním závodem již 16. ročníku Ašského poháru 2013.  
Závod je podporován grantovým systémem Města Aš.

 


