PROPOZICE Lipová MTB bike 2022
MEMORIÁL JOSEFA PAVLOVICE
13. ročník otevřeného závodu
horských kol
Termín:
Pořadatel:
Ředitel závodu:
Trať:
Prezentace:

sobota 1.10.2022

Hlavní trať:

25km - start z Lipové, Doubrava, Palič (kolem hřbitova), Kyselecký hamr, Nový Svět,
Palič, (kolem hřbitova), Kyselecký hamr, signálka směr Cheb, odbočka vpravo směr
Kozly, odbočka vlevo za značkou Kozly lesní cesta směr Doubrava, Doubrava,
Lipová – cíl
15km - start z Lipové, Doubrava, Palič (kolem hřbitova), Kyselecký hamr, signálka
směr Cheb, odbočka vpravo směr Kozly, odbočka vlevo směr Cheb, po 100 m odbočit
vpravo lesní cesta směr Doubrava, v lese obratiště odbočit vlevo směr Lipová, Lipová –
cíl

Trať pro příchozí:

Veterán rallye club Cheb
David Hybner
David Hybner , tel.: 603534151
Lipová – parkoviště restaurace

Všechny tratě budou řádně značeny; informace při prezentaci před
závodem.
Start:

Charakter trati:
Startovné :
Ceny:
Občerstvení:
Vyhlášení:

11.00h - hlavní kategorie
11.15h - kategorie děti / mládež do 15 let a příchozí 15km.
Dle dispozic pořadatele na místě.
asfalt, zpevněné i nezpevněné lesní cesty
dospělí 250 Kč, do 15 let 200,-Kč , placeno na startu
Při potvrzení účasti přes internet dospělí 200,- Kč ,do 15 let 150,- Kč
medaile, diplomy
zajištěno
nejpozději hodinu po příjezdu posledního závodníka
- tandemy dle trati bez kategorie

Kategorie:
Viz. Rozpis níže
každý závodník musí být vybaven plnou přilbou, účastníci startují
na vlastní nebezpečí a jsou povinni dodržovat pravidla silničního
provozu a soutěžní řád pro závody horských kol v ČR
●

Podmínky účasti:

Informace o závodu: www.bikeri.cz, www.zs-coxys-domo.estranky.cz
Kontakt:
David Hybner 603 534 151 david.hybner@seznam.com
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny trasy v případě nepředvídatelných událostí.
Dodržujte pokyny pořadatelů, nepoškozujte přírodu, udržujte na trase pořádek a jezděte
výhradně po vyznačené trati.
Pro všechny bude připravena hudba, gril, občerstvení.
Zdravotní služba zajištěna.

Děti
Kluci, Holky
Mladší žáci, žákyně
Starší žáci, žákyně
Kadeti, kadetky
Junioři, juniorky
Muži
Masters I
Masters II
Masters III
Ženy I
Ženy II
příchozí

- 2016
2015 - 2012
2011 - 2010
2009 – 2008
2007 – 2006
2005 – 2004
2003 – 1993
1992 – 1983
1982 – 1973
1972 – *
2003– 1988
1987 – *
2003 – *

2 km
2 km
2 km
15 km
15 km
25 km
25 km
25 km
25 km
25 km
25 km
25 km
15 km

