
DDM „Pelíšek“  a Spartak  MTB Vrchlabí ve spolupráci s KRNAPem po�ádají  
 

27.8.2014  6. ro�ník  
 

závodu na horských kolech na 35 km. 
 
 

Závod je ur�ený pro  širokou sportovní ve�ejnost  i specialisty a je za�azen jako  2. závod  do 
 

seriálu Vrchlapák  2014 
 
 

Start: st�eda  27.8. 2014   v 16.30 hod, hromadn� (�asový limit:  3 hod.) 
Prezentace:     nejdéle 1 hodinu p�ed startem, DDM Pelíšek , Husova 212, Vrchlabí 
Startovné: p�ihlášení p�edem do 20.8. 2014   120,- K�,  pozd�ji a v den startu  300K� 
                         (d�ti p�ihlášené p�edem 50 K� , pozd�ji 200 K�)  
P�ihlášky :  p�edem e-mailem p�es SPORTCHALLENGE – p�ihláška je platná teprve  po uhrazení 
startovného  na ú�et 19-1304139399/0800)   
 
Kategorie:       A -dorostenky do 17 let   B- dorostenci do 17 let, 
                         C -ženy do 39  let   D- muži do 39 let 
  E- ženy 40- 49let   F- muži  40- 49 le 
  G- ženy nad 50 let   H -muži nad 50 let 
 

�� Trasa: Vrchlabí – Kn�žice – K�ížovky – Benecko, Zlatá vyhlídka – Žalý po cyklotrase KRNAP 
10A a dále po ní – Benecko ( kolem hotelu Žalý), Na lukách – Janský vrch (plynovod) – 
Rovinka – dále po trase  11 Labská -  podél penzionu Toman – p�ejzed  hráze p�ehrady - 
Špindler�v Mlýn – napojení na trasu 1A nad  Špindlem  – Krásná Plá� – Strážné (vše 1A) – 
Vápenice – Rumovka – Vrchlabí 

�� Zna�ení: Tra� je na rozcestích  zna�ena  šipkami na zemi a  fábory 
                          

Vložený závod - žáci  - do 11 let,     12 -14 let   žákyn�  - do 11 let,     12 -14 let     8 km 
Start :  15:30 hod. U KD  St�elnice  ( 200m od DDM Pelíšek) 
 
Šatny:     DDM ,, Pelíšek “ od 14.00 hod. 
 
Ob�erstvení :  -  Špindler�v Mlýn – u p�ehrady - �aj, iontový nápoj 

 - v cíli �aj, sušenky  
  

Ceny:               pro první  t�i v každé kategorii 
 

Vyhlášení:   nejdéle v 19.30 hodin 
 
 
Místo startu a cíle dosp�lých: D�m d�tí a mládeže „Pelíšek“ Vrchlabí, možnost mytí kol v cíli v      
                        areálu DDM   Pelíšek 
 
Další pokyny:  
 
* 16:15 výklad trasy u DDM Pelíšek 
* na území národního parku dodržujte návšt�vní �ád KRNAP 
* ú�astníci startují na vlastní nebezpe�í 
* p�i odstoupení uv�domte po�adatele na tel.: 739 303 701 
* vede po cyklistických trasách se zpevn�ným povrchem, n�které úseky jsou kamenité a cesty vymleté 
* pro ú�astníky závodu  je cyklistická p�ilba povinná  

 
ZA ORGANIZÁTORY 

DDM „Pelíšek“ 
Husova 212, 543 01 Vrchlabí 

Tel: 499 422 142  nebo 737 840 857 
e-mail: ddm.pelisek@tiscali.cz 

 


