OBEC BENEŠOV A TJ SOKOL BENEŠOV
pořádá závod horských kol

VELKÁ CENA OBCE BENEŠOVA
A PŘEBOR ŽUPY KRÁLE JIŘÍHO,
která je finálovým závodem

MERIDA-DELIKOMAT-BrouCzech Cupu, poháru Drahanské
vrchoviny MTB 2011
Termín konání: neděle 21. srpna 2011
Místo konání: Sportovní areál u místní základní školy.
Trať a typ závodu: Cross Country – trať je vedena převáţně po polních cestách , lesních cestách,
loukách a lesním terénem
Prezentace od 8.30 hodin, konec vţdy 30 minut před startem kaţdé kategorie.
čas

kategorie

počet
okruhů

Závod nejmenších na odráţedlech
Po dojezdu budou vyhlášeny výsledky.
9.30 hod.
Dívky do 6 let (2005 a více)
1
9.40 hod
Chlapci do 6 let (2005 a více)
2
9.50 hod
Ukrajina Cup, závod historických kol s jedním
2
převodem
10.05 hod.
Dívky od 7 do 9 let (2002-2004)
1
10.15 hod.
Chlapci od 7 do 9 let (2002-2004)
2
10.25 hod.
Mladší ţákyně 10-12 let (1999-2001)
2
10.50 hod.
Mladší ţáci 10-12 let (1999-2001)
3
11.15 hod.
Starší ţáci 13-15 let (1996-1998)
2
11.17 hod.
Starší ţákyně 13-15 let (1996-1998)
1
Po dojezdu kategorií budou vyhlášeny výsledky.
12:35 hod
Junioři 16-18 let (1993-1995)
4
Juniorky 16-18 let (1993-1995)
3
Ţeny 19 let a více (1992 a méně)
4
Muţi MASTERS I 40-49 let (1971-1962)
4
Muţi MASTERS II 50 let a více (1961 a méně)
3
13.45 hod
Muţi HOOBY 19-39 let (1992-1972)
4
Muţi ELITE 19-39 let (1992-1972)
5
Po dojezdu kategorií budou vyhlášeny výsledky.
Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu nebo doplnění tohoto rozpisu.

délka okruhu

9.15 hod.
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Kaţdý závodník startuje na základě vyplněného prohlášení na vlastní nebezpečí a musí
být vybaven plnou přilbou. Dětské, juniorské kategorie a pořadatelé startovné neplatí.
Pro kategorie muţi, ţeny a Masters je vypsáno startovné 100.- Kč a zahrnuje základní
občerstvení.
Závodníci v dětských kategoriích (do 18-ti let) budou v pořadí OPEN oceněni
všichni. Nejlepší tři v kategorii obdrţí medaili, diplom za umístění, ostatní obdrţí
účastnický diplom a drobné ceny od sponzorů a pořádajících obcí. Navíc budou
zvlášť medailemi a věcnými cenami oceněni první tři závodníci v pořadí pořádajících
OBCÍ v dětských kategoriích do 18 let (výjimkou je kategorie juniorek).
První tři závodníci dospělých kategorií budou v OPEN pořadí oceněni medailí,
diplomem za umístění a věcnou cenou od sponzorů a pořádajících obcí.
Podrobná pravidla jsou uvedena na oficiální stránce seriálu www.drahany.xf.cz.
Prohlídka tratí: sobota 20.8.2011 od 17.00 hodin.

