Kujebike 2015
závody XC horských kol
Datum: Neděle 6.9.2015
Místo konání: Vysoké Mýto – Vinice
Typ závodu: Cross country horských kol
Pořadatel: SK Donocykl Vysoké Mýto
Ředitel závodu: Miroslav Doskočil, mob.: 603827486
Hlavní rozhodčí: Milan Lehký, Vysoké Mýto
Lékař závodu: MUDr. Miloslav Grmela
Web: www.sk.donocykl.cz
Kancelář závodu, registrace, vydávání čísel
Před bývalou restaurací na Vinicích, otevřeno v neděli od 9:00 do 14:00 hod.
Časový plán
10:00 kategorie A chlapci + dívky společně, roč. 2009 a mladší
mini okruh
10:15 kategorie B chlapci + dívky společně, roč. 2008 – 2007
1,5 km
10:30 kategorie C chlapci + dívky společně, roč. 2006 – 2005
3 km malý okruh
11:05 kat. ZZ žákyně ml. + st. roč. 2004 – 2001
4 km stř. okruh
11:30 kat. M5, starší žáci roč. 2002 – 2001
7 km stř. okruh
11:30 kat. M4 mladší žáci roč. 2004 – 2003
7 km stř. okruh
11:30 kat. ZK kadetky roč. 2000 – 1999
7 km stř. okruh
12:15 kat Hobby (bez rozdílu věku a pohlaví)
12 km zkr. vel. okruh
13:00 kat. Z ženy roč. roč. 1996 a starší
15 km velký okruh
13:00 kat. ZJ Juniorky roč. 1998 – 1997
15 km velký okruh
13:00 kat K kadeti roč. 2000 – 1999
15 km velký okruh
14:00 kat. J junioři roč. 1998 -1997
25 km velký okruh
14:00 kat. M muži roč. 1996 -1976
25 km velký okruh
14:00 kat. V veteráni roč. 1975 a starší
25 km velký okruh
Startovné: Kategorie A-C zdarma, do15 let 50Kč, ostatní 100Kč. Jinak 20,100,150.Tratě: jsou vedeny po lesních cestách a pěšinkách v lesoparku na Vinicích a v případě velkého
okruhu i přilehlých loukách.
Povrch: malé okruhy – 100% terén
velký okruh - 86% terén, 14% asfalt
Hodnocení:
Závod se jede podle Pravidel cyklistiky ČSC a Soutěžního řádu MTB. Kategorie bude vyhlášena,
pokud se do ní přihlásí minimálně 3 závodníci, jinak proběhne sloučení s nejpodobnější kategorií
- věcné ceny pro první tři ve vyhlášených kategoriích
- další věcné ceny budou slosovány v tombole
Podmínka účasti: řádně přihlášeni závodníci, nepoškozená plná ochranná přilba, kolo v dobrém
technickém stavu. U závodníků mladších 18 let bez licencí je nutný souhlas zákonného zástupce!
Parkování: na malém parkovišti před kanceláří nebude možné parkovat. Nejlépe je parkovat za
odbočkou k rybníku Chobot.

Miroslav Doskočil, ředitel závodu
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