VEŘEJNÝ ZÁVOD HORSKÝCH KOL

19. ROČNÍK MEMORIÁLU OLDŘICHA MÁCHY
18. 9. 2016 v Josefově
Závod je uskutečněn za podpory města Jaroměř a Královéhradeckého kraje.

Pořadatel:
Datum:
Místo:
Přihlášky:
Startovné:
Start:

10:30
11:00
12:00

13:30

Ředitel závodu:
Trať závodu:

Ceny:
Předpis:

Zdravotní zajištění:
Vyhlášení:

Info:

JKF Jaroměř, z.s., Na Úpě 520, 551 01 Jaroměř, tel.: 491810390,
e-mail: jkf.jaromer@tiscali.cz, www. jkfjaromer.cz
neděle 18. 9. 2016
Jaroměř - Josefov , areál podzemních chodeb(dolík)
na místě, vždy 30 minut před startem kategorie
všechny kategorie do 14 let 30,- Kč,mládež 15-18 let 50,-Kč,
ostatní 100,- Kč
Předškolní (2010 a mladší) 1 okruh 250 m v dolíku
Minižáci a minižákyně (2009 – 2007)
1 okruh 2 km v parku
Mladší žáci a žákyně (2006 – 2004)
2 okruhy 2,2 km v parku
Starší žáci a žákyně (2003 – 2002)
3 okruhy 2,2 km v parku
Kadeti a kadetky (2001 – 2000)
4 okruhy 5 km
Juniorky (1999 – 1998)
4 okruhy 5 km
Ženy (1997 a starší)
4 okruhy 5 km
Příchozí bez licence (1997 a starší)
4 okruhy 5 km
Veteráni I. (ročník 1966 - 1957)
4 okruhy 5 km
Veteráni II. (ročník 1956 - 1917)
4 okruhy 5 km
Junioři (1999 - 1998)
5 okruhů 5 km
Muži ( 1997 a starší)
6 okruhů 5 km
Masters I. (1986 – 1977)
5 okruhů 5 km
Masters II. (1976 – 1967)
5 okruhů 5 km
Jiří Frynta
technická trať v areálu pevnosti Josefov a přilehlého parku,
délka okruhu od kategorie kadet(včetně) je 5 km, pro mladší
kategorie je okruh kratší a méně náročný
muži, ženy, masters I, II, junioři: finanční i věcné, ostatní věcné.
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a musí být vybaven
plnou přilbou.Závodníci jsou povinni se seznámit s tratí.
U závodníků do 18 let je nutný písemný souhlas jednoho z rodičů
nebo zák zástupce. Závod je otevřen všem závodníkům bez omez.
MS ČČK Jaroměř
Vyhlášení výsledků předškolních, minižáků a žáků proběhne
během závodu, ostatní kategorie budou vyhlášeny po krátké
dogfrisbee show Aleny Smolíkové v 15. hod., slosováni cen pro
všechny závodníky.
Jiří Frynta, mob. 608 299 111, e-mail: jkf.jaromer@tiscali.cz

