Sázavský Blizák 2016
Závod horských kol na 40 nebo 80 km
Propozice
Termín závodu: Sobota 18. června 2016
Místo konání: Sázava, okr. Benešov
Pořadatel:

Cyklo Klub Sázava, Sídliště 9. Května 370, 285 06 Sázava, tel.: 604 230 240

Přihlášky:

- na adrese www. blizak. cz
- osobně při prezentaci
Přihláška on-line je platná po zaplacení startovného na číslo účtu 1597379053/0800 .

Startovné:

DO 6.6. - 80km – 500,- Kč, OD 7.6. - 600,- kč
- 40km – 400,- Kč
- 500,- kč
Pro předem přihlášené závodníky se zaplacením do 06. 06. 2016 triko s logem Blizák zdarma.
POZOR toto startovné již 6.6. NA ÚČTU!!!

Prezentace:

17. 06. od 18 do 21 hod. ve Společenském domě
18. 06. od 07 do 9:45 hod. ve Společenském domě

Závod bude měřen čipovou technologií, záloha na čip 200,-kč bude vybírána při prezentaci a vratná bude po
odevzdání čipu v prostoru cíle.
Pro všechny závodníky platí povinnost použít přilbu(jinak nebudou zařazeni do výsledkové listiny) a závod jedou
na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené. Závod se jede bez
omezení silničního provozu,proto je nutné,aby jeho účastníci dodržovali jeho pravidla. Výše uvedené potvrdí svým
podpisem při prezenci na přihlášce. Proto doporučujeme počítat s časovou rezervou na vyřízení těchto záležitostí.
Časový limit pro zařazení do výsledkové listiny

6:30 hod. na trati 80km, 5hod. na trati 40km

Průjezdní časový limit trať 80km

4:30- 55. kilometr

Start:
Cíl:
Parkování:

Sázava na Ostrově, 80 km i 40 km v 9:45hod.
Sázava na Ostrově
Sázava vedle Společenského domu

Vyhlášení:

Vyhlášení výsledků od 16 hod (změna vyhrazena).
Po vyhlášení vítězů je bohatá tombola ve které je možné vyhrát zájezdy na Francouzskou
Rivieru od cestovní kanceláře Doltour a další věcné ceny. Po tombole pokračuje koncert
beatových kapel
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Popis Kategorií
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ročník 2001 - 1977 (15 - 39 let)
ročník 1976 - 1967 (40 -49 let)

ročník 1997 - 1977 (19 - 39 let)
ročník 1976 - 1967 ( 40- 49 let)

ročník 1966 a méně

ročník 1966 a méně

ročník 2001 - 1977 (15 -39 let)
ročník 1976 a méně

Ročník 1997 - 1977(19 – 39 let)
ročník 1976 a méně
ročník 2001 - 1998 (15 - 18 let)
ročník 2001 -1998 (15 – 18 let)
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