ZÁVOD HORSKÝCH KOL MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH
Časovka do vrchu - Šumperský kotel

Grand Prix města Šumperk

Závod Šumperkského poháru MTB 2017
Datum konání: neděle 17.9.2017
Místo konání: Šumperk
Pořadatel: SPORTON Šumperk z.s., SK Salith sport, z.s.
Kategorie: dle rozpisu Šumperského poháru www.SPMTB.cz
Prezentace: od 9:30 - 11:30 h, Restaurace Šípkový klub, Nám. Jana Zajíce 8, Špk
(300 m od startu, bývalá kasárna)
Prezentace končí v 11:30 hod, pro kategorie startující od 11-11:30 hod končí v 10:45!
Časový plán a rozpis závodu:
11:00 h. start benjamínci, předžáci, malí žáci, mladší žáci a žákyně
12:00 h. start ostatních kategorií v intervalu 1 minuta od starších žáků a žákyň
Délka tratí: starty v 11:00 hod - cca 2 km (místo startu posunuto o 500 m směrem k cíli)
starty ve 12:00 hod - cca 2,7 km
Start: za učilištěm Gen. Krátkého u garáží (parking aut u prezentace závodu)
Parking: na parkovišti u prezentace
Vyhlášení výsledků: cca. ve 14:00 hod + tombola
Startovné: kategorie se startem v 11:00 hodin – 20,- Kč
ostatní kategorie: 80,- Kč
Závodníci taktéž obdrží občerstvení.

Cyklistická přilba povinná!
Doprovod závodníků během závoda je zakázáno v kategoriích se startem od 12:00 hod.
Trať bude vyznačena v den závodu od 9 hod.
Trénink je možný do 10:45 hod.
Informace a foto na www.SPMTB.cz
Kontakt na pořadatele: Ivan Vavřík, tel: 603257876
Email: magistrvana@seznam.cz
Tento projekt se uskutečňuje
s finanční podporou města Šumperka.
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