Krkonošský tvrtmaratón na kole kových lyžích

13.9.2015 se startem ve Špindlerov Mlýn

a s cílem u Špindlerovky

3. závod seriálu Vrchlapák 2015 a Silvini Skiroll Classics 2015
Po adatel :

SK SKI Vysoké nad Jizerou, DDM Pelíšek, M sto Špindler v Mlýn, firma JOVE

Datum :

13.9.2015

Prezentace:

8.30.- 9.30 v prostoru prvního záchytného parkovišt na konci ve Špinderov Mlýn
( p i p íjezdu vpravo)

Start :

10.00 rollski classic
10.05 skate pro všechny kategorie a typy brusla ských lyží a in-lin

Délka trati :

10,5 km

Startují :

ženy a muži narození v roce 2000 a starší

Kategorie :

SKATE: 1.Muži, 2. Ženy
3. Muži, 4.Ženy
plná kole ka na KL nebo in line brusle
nafukovací kole ka na KL
CLASSIC: kole kové lyže na klasiku s pr m rem kole ek do 8 cm

Ob erstvení : na 5. km aj
SKI CLASSIC DO 6. MÍSTA , pro vít ze hlavního závodu kole kové lyže JOVE
CHAMPION , finan ní , medaile a v cné ceny do 3. místa v jednotlivých kategoriích

Ceny :

Startovné:

p ihlášení p edem do 10.9.2015 120,- K

,

pozd ji a v den startu 300K
P ihlášky :

http://www.sportchallenge.cz/
/V OMEZENÝCH P ÍPADECH na míst nejpozd ji 1 HODINU p ed startem ZA ZVÝŠENOU
CENU/

Ubytování:

Ubytování m žeme zajistit na základ p edb žného zajednání ve Vrchlabí v turistické
ubytovn DDM Pelíšek.

Doprava :

Dopravu v cí do cíle a odvoz závodník do místa startu po závodech ze Špindlerovky do
Špindlu pro p edem p ihlášené zajistí po adatel.

Vyhlášení vít z :

v cíli po dojetí posledního závodníka

Další informace: povinná p ilba, brýle
pozn. Možnost zap j ení kole kových lyží JOVE CHAMPION na dobu závodu á 100K – tel. 737 840 857
www.jove.wz.cz

Za po adatele: Josef Vejnar, 737 840 857

