7. ročník súťaže v horskej cyklistike
Dňa 06. septembra 2018 sa v Centre výcviku Lešť uskutoční 7. ročník súťaže v horskej
cyklistike (MTB-CROSS-COUNTRY). Trať pozostáva z cca. 12 km dlhého okruhu vo VP
VO Lešť so štartom a cieľom pri chate "Dolina". Trať povedie po lesných cestách a
chodníkoch, lúkach a z časti po asfaltovej komunikácii. Počas preteku majú súťažiaci
povolené použitie horského aj trekingového bicykla. Odporúčame aby mal každý súťažiaci
počas preteku so sebou kapsičku s náradím, rezervnú dušu a hustilku (nie je to však povinné).
Občerstvenie na trati zabezpečí Centrum výcviku Lešť v priestore prejazdu do ďalšieho
okruhu.
Program súťaže:
08:30 - 09:30 hod. - Prezentácia účastníkov na chate "Dolina" pri vodnom cvičisku
09:45 hod. - Slávnostné otvorenie súťaže v priestoroch chaty "Dolina"
10:00 hod. - Štart kategórie A a B
10:05 hod. - Štart kategórie C a D
13:30 hod. - Vyhodnotenie a slávnostné ukončenie súťaže
Súťaží sa v štyroch základných kategóriách:
Kategória A: muži 18 - 29 rokov (3 okruhy - cca. 36 km)
Kategória B: muži 30 - 39 rokov (3 okruhy - cca. 36 km)
Kategória C: muži nad 40 rokov (2 okruhy - cca. 24 km)
Kategória D: ženy bez vekovej hranice (1 okruh - cca. 12 km)
Cyklistická prilba je povinná ! Prilby sa z hygienických dôvodov nepožičiavajú.
Prihlášky na preteky je potrebné zaslať do 31.08.2018 na adresu:
Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce
fax:0960/465 509, 045/556 27 96
tel. číslo: 0960/465 311
jana.futakova@mil.sk
Do prihlášky je nutné uviesť kategóriu v ktorej budú jednotlivci súťažiť. Obed zabezpečuje
CV Lešť (nutné uviesť do prihlášky). Cena stravného lístka je 3 EUR.
Pre povolenie vstupy pre súkromné motorové vozidlá do VP VO Lešť je nutné, aby súťažiaci
uviedli do prihlášky nasledovné údaje: - meno a priezvisko
- adresa trvalého bydliska
- číslo OP
- typ a ev. č. vozidla
Súťaž sa uskutoční sa akýchkoľvek klimatických podmienok. Za prípadne zmeny
v časovom programe súťaže a za včasné oboznámenie účastníkov zodpovedá organizátor
súťaže.

