Stručná verze:
ŘÍČANSKÁ TOUR - X. ročník cyklistického XCM závodu
V neděli 11. září 2016 od 9 hodin se v areálu koupaliště v Říčanech koná jubilejní X. ročník cyklistického závodu
Říčanská tour.
Pro sváteční jezdce je připravena kategorie TURISTA, kde stačí odjet jen jedno kolo o délce 22 km. Připravili jsme
také nové kategorie pro mládež, mohou se přihlásit žáci už od 11 let.
Přijďte si zasportovat nebo podpořit ty nejlepší jezdce z našeho kraje. Více na www.ricanska-tour.cz.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------Kompletní verze:
ŘÍČANSKÁ TOUR - X. ročník cyklistického XCM závodu
Termín a místo závodu
Závod se koná v neděli 11. září 2016 na koupališti v Říčanech.
Mapa zde: www.mapy.cz
Časový harmonogram:
- 09:00 Prezentace závodníků
- 10:30 Výklad tratě, bezpečnostní pokyny
- 11:00 Start
- 14:00 Vyhlášení výsledků, losování tomboly
Délka tratě
Trať měří cca 22 km. Podle kategorií jedou závodníci jedno nebo dvě kola.
Brněnský pohár:
Letošní ročník je zařazen do seriálu závodů "Brněnský pohár horských kol". Závodníci dle kategorií získají patřičný počet
bodů do celkového hodnocení. Podrobné informace naleznete v propozicích Brněnského poháru.
Kategorie:
ŽÁCI A DOROST (do poháru budou výsledky rozděleny a započteny dle propozic BPHK)
- D14 (11-14 let) – 1 kolo (22 km) ročníky 2005-2002
- D18 (15-18 let) – 1 kolo (22 km) ročníky 2001-1998
MUŽI
- M29 (19-29 let) - 2 kola (44 km) ročníky 1997-1987
- M39 (30-39 let) - 2 kola (44 km) ročníky 1986-1977
- M49 (40-49 let) - 2 kola (44 km) ročníky 1976-1967
- M50 (50-59 let) - 2 kola (44 km) ročníky 1966-1957
- M-TURISTA (19-59 let) - 1 kolo (22 km) (nezapočítává se do BPHK) ročníky 1997-1957
- M60+ (muži starší 60 let) - 1 kolo (22 km) (nezapočítává se do BPHK) ročníky 1956 a starší
ŽENY
- Z39 (19-39 let) - 1 kolo (22 km) ročníky 1997-1977
- Z40+ (ženy starší 40 let) - 1 kolo (22 km) ročníky 1976 a starší
Přihlášení:
Přihlašujte se prosím na adrese: www.ricanska-tour.cz/registrace.
Startovné:
- přihlášení předem + platba předem: 150,- Kč (nejpozději do 7.9.2016 včetně platby!)
- přihlášení předem (nejpozději do 10.9.2016 do 12 hod.) + platba v den závodu: 200,- Kč
- přihlášení na místě v den závodu: 250,- Kč
- žáci do 14 let zdarma
Platba startovného:

Případnou platbu předem uhraďte bezhotovostním převodem na bankovní účet u České spořitelny č.
2842323083/0800. Jako variabilní symbol uveďte přidělené startovní číslo !!!
Ceny:
- Vítězové v jednotlivých kategoriích obdrží poháry a diplomy.
- Pro nejlepšího "Říčaňáka" je připraven pohár starosty obce.
- Pro děti s doprovodem rodičů připraveny malé odměny.
Ostatní:
Povinná přilba, start na vlastní nebezpečí!
Pořadatel:
Ing. Jan Studený
tel. č.: 776 027 362
e-mail: janstudeny@gmail.com
Přijďte si zasportovat nebo podpořit ty nejlepší jezdce z našeho kraje. Více na www.ricanska-tour.cz.

