IX. ročník cyklistického závodu
„VŠEBOŘSKÉ OKRUHY 2018”
Termín:
08.09.2018 10:00 hod.
Místo startu: rovinka u Malé Všeboře
Pořadatel:
PROFI SPORT CHEB z.s. a chataři ze Všeboře
Přihlášky:

přihlásit se můžete do 31.8.2018 e-mailem na:
vseborskeokruhy@seznam.cz nebo v den závodu při prezentaci (zvýšené
startovné)

Startovné:

předem přihlášení závodníci e-mailem u pořadetele platí při prezentaci
startovné 150 Kč dospělí a 50 Kč děti. Startovné lze hradit do 31.8.2018
na účet č. 7144625028/5500
nezaregistrovaní závodníci do 31.8.2018 platí startovné v den závodu:
dospělí 200 Kč, děti 80 Kč
8:30 – 9:30 Malá Všeboř „KLONDAJK“

Prezentace:
Kategorie:
Děti

A:
B:
C:
D:
E:

Děti do 4 let (2014 – a mladší)
Děti 5-6 let (2013 - 2012)
Děti 7-8 let (2011 – 2010)
Děti 9-10 let (2009 - 2008)
Turistická děti: 11-14 let (2007 – 2004)

Dospělí
Turistická ženy: 2003 – 1900
(od 15 let) Turistická muži: 2003 - 1900
Medium závodní ženy: 2003 – 1900
Medium závodní muži: 2003 – 1900
Tour de Všeboř : 2003 – 1900
Délka závodu:
Kat. A rovinka u Malé Všeboře tam a zpět cca 200 m,
Kat. B-D rovinka u Malé Všeboře tam a zpět cca 1,600 m,
Turistická 1x okruh (14 km),
Medium 2x okruh (28 km),
Tour de Všeboř 4x okruh (56 km).
Trasa závodu: Start závodu je na rovince u Malé Všeboře směr Lipová, Doubrava, Mýtina,
Kozly a cíl v místě startu na rovince u Malé Všeboře.
Vyhlášení výsledků: Malá Všeboř „KLONDAJK“ po dojetí všech kategorií
PS:  Občerstvení zajištěno.
Jede se za plného silničního provozu. Dodržování BESIP závazné. Každý účastník je
povinnen mít cyklistickou přilbu a kolo s funkčními brzdami a startuje na vlastní
nebezpečí! Doporučujeme uzavřít individuální úrazové připojištění . Za posledním
účastníkem jede sběrný vůz. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu kategorií dle počtu
zúčastněných.

Info: www.bikeri.cz, facebook: Všebořské Okruhy
Profil závodu:

Legenda:
Umístění pořadatelů v reflexních vestách, kteří budou náležitě poučeni o BESIP a
vybaveni terčíky pro usměrňování provozu.
Trasa závodu.

Kontaktní osoby závodu:
Václav Vajc: 604 977 752, vaclavvajc@gmail.com
Lucie Vajc: 607 820 292, lucievajc@gmail.com

