
Pořadatel:  SK Salith - SUMTEX, SPORTON Šumperk
Datum:  sobota 10. 10. 2015
Místo:  Šumperk, restaurace Šipkový klub, Nám. Jana Zajíce 8
 (areál bývalých kasáren, na stejném místě, kde probíhala prezentace závodu Šumperského  
 poháru horských kol, časovky do vrchu).
Kategorie:  Dle rozpisu Šumperského poháru horských kol 2015.
 První tři v každé kategorii obdrží medaile, diplomy nebo poháry.
Nové:  Po vyhlášení výsledků proběhne BOHATÁ TOMBOLA pro všechny zůčastněné.
 Losy do tomboly je možné ještě zakoupit za 30 Kč v Šipkovém klubu dne 10. 10. 2015.
Parking:  na parkovišti před restaurací
Další info:  na stránkách Šumperského poháru MTB 2015 www.spmtb.cz
Program:  9,30 – 10 hod. – sraz,prezentace, rozdání start. čísel

10,00 hod.  - rozprava k trati a programu
10,10 hod.   -  hromadná vyjížďka od restaurace Šipkový klub na trať v okolí Šumperka
     na cca 1- 2 hod. dle počasí.
11,00 hod.     – ukončení závodu na Bludovečku (sprint s hromadným startem),   
    zahájení závod jízdy zručnosti na Bludovečku – KDO VYJEDE NEJVÝŠE …??
     - podrobnosti při rozpravě.
12,00 hod.   – pokračování ve společné vyjížďce směr rozhledna HÁJ. Účastníci vyjížďky mají          
    vstup na rozhlednu ZDARMA!!

Každý účastník vyjížďky obdrží startovní číslo, oproti kterému mu bude po dojez-
du na Šipkový klub vydán los do tomboly.
Účastníci vyjížďky jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu. Cyklistic-
ká přilba je povinná.

13,30 hod. – slavnostní vyhlášení výsledků Šumperského poháru MTB 2015
    v místě Šipkového klubu.
14,30 hod. – losování tomboly.
Vylosované ceny se neukládají. V případě nevyzvednutí ceny přímo při losování tomboly cena 
propadá a losuje se znovu.
Po skončení tomboly posezení, volná zábava.
Při osobní neúčasti vyhlášeného závodníka Šumperského poháru MTB 2015 je možné si cenu 
vyzvednout u pořadatele do 7 dnů za podmínky adekvátní omluvy neúčasti (nemoc, jiné závody)
Případný náhradník nebude na stupně vítězů připuštěn.

Závěrečné vyhlášení celkových výsledků Šumperského poháru
horských kol 2015

a soutěže v rámci programu Sportuj s námi
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