Středisko volného času Tramtáryje Svitavy a cestovní kancelář HÁ – VO s.r.ž. ve Svitavách
Tě zve na

Šestihodinovku na kole
Propozice a jiné důležitosti okolo 21.ročníku cyklistické sportovně – recesní akce, která se od
roku 2016 jede jako Memoriál Pepy Vojty, jeho spoluzakladatele
Termín : neděle 8.září 2019
Prezence : od 8,30 do 8,55 hod.u autobusové zastávky u hospody „U Kalášku“ ve Svitavách
Zahájení : úderem 9,00 hodiny
Startovné : dle vlastního uvážení, minimálně však 20,- Kč za osobu
Trasa
: 1. Svitavy – Hradec nad Svitavou – Vendolí – Svitavy /okruh 15,6 km klasický/
2. SY (Sázava, Svitavská) – Hradec nad Svitavou – Vendolí – cyklostezkou – SY
(Zahradní, autoškola, Sázava) /okruh 14,7 km – zkrácený pro děti/
O případných úpravách trasy okruhu budeme informovat na startu.
Není nutné jezdit neustále. Odpočívat je možné kdykoli a jakkoli dlouho.
Kategorie:
cvalíci (nad 100 kg)
dlouháni (nad 190 cm)
mrňousové (do 163 cm)
plešatí
knírati a s plnovousem
krátkozrací
ambiciózní profíci
trosky (nad 50 let)
benjamínci (od 10 do 15 let)
dědci a pradědci
poupata a rozkvetlé růže
sváteční jezdci
rodičovstvo + dětí (do 10 let)
fit babičky
Na elektrokole povolen start pouze ženám !!
Z pravidel: Každý účastník si počítá okruhy samostatně (spoléháme na váš smysl pro fair –
play) a nahlásí je v době od 14,45 do 15,15 hod.pořadatelům.Na poslední okruh je
povolen odjezd nejpozději ve 14,30 hod. a je nutné přijet do 15,15 hod., jinak se
okruh nepočítá.
S sebou : Vlastní kolo – záleží na vás jakou značku zvolíte, okruh je celoasfaltový.
Hlavně, aby bylo pojízdné (mechanici mají dovolenou).
Vybavení : každý si zvolí individuálně v podobě zátěže na sobě a na kole (jídlo, pití,
náhradní oblečení, duše, reklama, cihly apod.)
Účastníci mladší 15 let jsou povinni jezdit v ochranné přílbě.
Strava
: volí si každý podle potřeby (ionťáky, jitrnice, tlačenka apod.).
Ve Vendolí bude polní bufet „U Bublíků“, případně v hospodách na trase.
Ceny
: každý účastník, který absolvuje nejméně 1 okruh, obdrží pamětní list.
Bude se předávat od 18,00 hod. v hospodě „U Rumpalu“.
Důležité : akce se pojede bez vyloučení dopravy, proto je nutné v jeho průběhu dodržovat
pravidla silničního provozu podle zákona č.361/2000 Sb. Pořadatel nehradí škody na zdraví a
majetku vzniklé účastníkům v souvislosti s akcí !! Doporučujeme reflexní prvky na kole i
oblečení..
Každý účastník jede na vlastní nebezpečí. Nejde o závod, ale pokud jste ambiciózní a
chcete ujet co nejvíce okruhů, jezděte s rozvahou a bezpečně.

Přijďte a pojeďte, zveme všechny zájemce o cyklistiku.

