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Ředitel závodu : Roman Gogor

Trať vede převážně po lesních cestách, loukách, z
rozhledně. Délka cca 5 km - převýšení větší než malé a dostatečné 
Startuje se půlminutových intervalech. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a musí být vybaveni 
plnou přilbou a bicyklem v řádném technickém stavu a sami bý
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Vypsány speciální prémie za překonání traťových rekordů 

v kategoriích více na www.bikeri.cz
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Ředitel závodu : Roman Gogor 
Tratě : Stanislav Cabal 

Trať vede převážně po lesních cestách, loukách, z úpatí Zelené hory až na vrchol k
převýšení větší než malé a dostatečné - je to skoro pořád do kopce.

Startuje se půlminutových intervalech. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a musí být vybaveni 
řádném technickém stavu a sami být v dostatečné fyzické kondici.
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Vypsány speciální prémie za překonání traťových rekordů 

www.bikeri.cz nebo www.tricheb.webnode.cz
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Kategorie Ročník Roky
Starší žáci 03 – 02 13 – 14

Starší žákyně 03 – 02 13 - 14
Kadeti 01 – 00 15 - 16

Kadetky 01 – 00 15 – 16
Juniorky 98 – 99 17 – 18

Ženy 97 – níže 19 a více
Junioři 99 – 98 17 - 18
Muži 97 – 87 19 - 29

Masters I. 86 – 77 30 - 39
Masters II. 76 – 67 40 - 49
Masters III. 66 – níže 50 a více
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úpatí Zelené hory až na vrchol k Bismarkově 
je to skoro pořád do kopce. 

Startuje se půlminutových intervalech. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a musí být vybaveni 
dostatečné fyzické kondici. 
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Vypsány speciální prémie za překonání traťových rekordů 

www.tricheb.webnode.cz 
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