Mohelnický ½ maraton
závod seriálu Šumperský pohár horských kol
Datum:

4.9.2022

Místo koná ní:

MORAVACamp
Petra Bezruče 795/13
789 85 Mohelnice
49.782906, 16.909169

Registrace:

přes web (http://www.bikesportmh.cz/mohelnicky-1-2-maraton) či při
prezentaci

Prezentace:

v den a na místě koná ní, 9:00 – 10:30

Start:

11:00 hlavní zá vod
11:10 mladší žáci a předžá ci

Kategorie:

dle pravidel Š PMTB (http://spmtb.cz/pravidla/)
navíc kategorie Muži a Ž eny Open (pro ty, co se necítí na 50 km)

Startovné:

při registraci přes internet a platbě předem na ú čet do 2.9.23:59
350 Kč - Muži A, B, C, D, E, Ž eny A, B, Junioři
250 Kč – Starší žáci a žá kyně, Kadeti, Muži O, Ž eny O
50 Kč – mladší žá ci a žá kyně, malí žáci, předžáci, benjamínci
při registraci po 3.9.00:00 a při registraci na místě:
450 Kč - Muži A, B, C, D, E, Ž eny A, B, Junioři
350 Kč – Starší žáci a žá kyně, Kadeti, Muži O, Ž eny O
100 Kč – mladší žáci a žá kyně, malí žáci, předžáci
50 Kč - benjamínci

Trasa:

plný okruh (50 km-web) - Muži A, B, C, D, E, Ž eny A, B, Junioři
zkrá cený okruh (24 km-web) – St. žáci a žá kyně, Kadeti, Muži a Ž eny O
dětský okruh (2,7 km):
předžáci 1x
malí žá ci 2x
mladší žáci 4x
cílová rovinka (100 m) – benjamínci

Občerstvení:

2x občerstvovačka na trati
1x ná poj a 1x jídlo v cíli (vyjma dětských kategorií)

Pořadatel:

MTB Team Mohelnice, z.s.
Léká rnická 17
789 85 Mohelnice
739 082 431
bikesportmh@seznam.cz

Ř editel zá vodu:

Pavel Hampl, kontaktní ú daje shodné s pořadatelem

Zá vodí se podle pravidel Šumperského pohá ru horských kol Zá vod bude probíhat za plného silničního
provozu. Zá vodníci startují na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za škody zá vodníků m vzniklé ani jimi
způ sobené. Ochranná cyklistická přilba je povinná pro všechny ú častníky zá vodu.

