KAJDA CUP
MEMORIÁL
JIRKY LEICHTA

PROPOZICE K MĚŘENÉMU TRÉNINKU

Pořadatel:
Datum:
Ročník:
Prezentace:

Parkování :

Startují:

Start:

Rockplast Rovensko

Sobota 20.10. 2018
5. ročník

9.30 – 10:00 hod. Sport a relax areál Dolní Bušínov (pro domorodce
Bozéňov) (www.bozenov.cz). Zde bude také zázemí závodu,
občerstvení a volná zábava po výjezdu
U restaurace areálu Sport a relax v Dolním Bušínově. V případě
nedostatku místa, v blízkosti křižovatky dle pokynů pořadatelů.

Přátelé běžeckého lyžování na kolečkových lyžích pro klasickou
techniku, kteří si chtěji zlepšit svoji fyzickou a mentální kondici
10.30 hod | hromadný

Místo startu:

Křižovatka nad obcí Lupěné směr Bozéňov (Dolní Bušínov) – Ke startu
sjedeme z místa zázemí “volně” na lyžích, cca 15 min.

Startovné:

100,- Kč

Parametry tratě :

délka: 26,6 km
převýšení: 300 m
úhrnné stoupání: 300 m

Délka jednoho úseku Lupěné-Bozéňov je 3,8 km
Pojedeme 4x úsek Lupěné-Bozéňov (tam) a 3x úsek Bozéňov-Lupěné
(zpět). “V překladu” to pak je následovně:
tam a zpět, tam a zpět, tam a zpět a tam (cíl).

Podmínky:

Jede se za plného silničního provozu, účastníci startují na vlastní
nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod. Povinná je
ochranná přilba, závodníci jsou povinni dodržovat dopravní
předpisy, předepsaný styl jízdy je klasický, jede se po pravé straně
vozovky, doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění za
škody způsobené druhým osobám. Pořadatel nehradí škody na zdraví
a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti s výjezdem.
Na obrátkách budou regulovčíci v reflexních vestách – prosím dbejte
jejich pokynů a myslete na vlastní bezpečnost.

Upozornění:

Start je povolen pouze na kolečkových lyžích určených pro klasický
styl jízdy – lyže s antireverzním mechanismem (se zarážkou) od
libovolného výrobce. Povolena jsou pouze černá gumová kolečka o
průměru 7 - 8cm.

Dodržujeme naši přátelskou dohodu, vzhledem ke stejné výkonosti,
startujeme na kolečkách tvrdosti 2.
Ovšem kontroly zde nemáme a je na každém účastníkovi, kdo se jak cítí a
kdo jaké zvolí kolečka.
Hodnocení:

Důležité:

Za pořadatele:
Kontakt:

Vyhlášení těch nejrychlejších z nás proběhne po dojezdu posledního
závodníka

! Účastník bez ochranné přilby NEBUDE připuštěn ke startu !
! Nejsou povoleny in-line brusle ani kolečkové lyže pro volný styl!
Ondřej Jašek a Karel Macháček
602 156 589

ondrej.jasek@email.cz

www.kolski.cz

Profil a mapa:

