XCO+cyklo-X
OKOLO VODNÍHO HRADU ŠVIHOV
Kdy:
Popis akce
Lokalita:
Pořadatel:
Ředitel závodu:
Prezence:
Startovné:

sobota 15. října 2022
9. závod seriálu TALENT CUP 2022
Švihov, louka za Vodním hradem Švihov, N 49°28.70815', E 13°17.17147'
VELOVIS ŠVIHOV
Petr HLADÍK - mobil +420 602 435 743
v místě konání závodu od 8:00
ODRÁŽEDLA & MINIKOLA:
Přihlášení ON-LINE: zdarma; platba Startovného na místě 50,- Kč
DĚTSKÉ & ŽÁKOVSKÉ KATEGORIE:
předem na účet 100,- Kč; platba Startovného na místě 150,- Kč
KATEGORIE MIMO TALENTCUP:

ženy/juniorky

2007 a st

velké 4 okruhy (4 x 3000m)

žákyně/žáci II

2008-2009

velké 4 okruhy (4 x 3000m)

žákyně/žáci I

2010-2011

velké 3 okruhy (3 x 3000m)

holky/kluci 9-10

2012-2013

velké 2 okruhy (2 x 3000m)

cyklo-X

podmínkou: cyklokrosové kolo

muži & junioři

2007 a st

velké 6 okruhů (6 x 3000m)

ženy & juniorky

2007 a st

velké 4 okruhy (4 x 3000m)

žáci

2008-2011

velké 3 okruhy (3 x 3000m)

žákyně

2008-2011

velké 2 okruhy (2 x 3000m)

holky/kluci 7-8

2014-2015

střední 2 okruhy (2 x 1000m)

holky/kluci 5-6

2016-2017

střední okruh

minikola

2018-2019

krátký okruh

odrážedla

2019 a ml

krátký okruh

Čas

9:00
9:05

Vyhlášení výsledků

ZÁVOD PODPORUJÍ: ČUS SPORTUJ S NÁMI, Filmpro, Rozhled, IMONT, MĚSTO ŠVIHOV,
VELOVIS – PRODEJ A OPRAVY JÍZDNÍCH KOL, VODNÍ HRAD ŠVIHOV, KELLYS

Vše je v režii rozhodčího ČSC

Délka tratě
velké 6 okruhů (6 x 3000m)

dojezdu předchozí

Rok narození
2007 a st

Kategorie
muži/junioři

Další kategorie startují ihned po

Online registrace:
Časový harmonogram:

předem na účet: 200,- Kč; platba Startovného na místě: 250,- Kč

https://talentcup.cz/index.php?tcdesignindex=prihlaseni.php

XCO+cyklo-X
OKOLO VODNÍHO HRADU ŠVIHOV
sobota 15. října 2022
XCO: platí pro kategorie v rámci seriálu TALENT CUP 2022:
Závod končí projetím vítěze kategorie cílem, po předjetí o kolo se zbytek kol nedokončuje.
Povrch: tráva, nezpevněné cesty, singletrack, těžší výjezdy, technicky méně náročné
Startovní čísla jsou přidělována postupně dle ON-LINE registrace, po zaplacení startovného předem na účet, ostatní
postupně dle Prezence před startem (neplatí pro držitele Originálních startovních čísel na celou sezónu Talent CUP
2022).
Řazení na startu je dle PRŮBĚŽNÝCH výsledků Talent CUP 2022 (pouze ON-LINE přihlášení) ostatní dle startovních
čísel. Účastníci startují s písemným souhlasem zákonného zástupce a v jeho doprovodu!
Všichni účastníci jsou povinni dodržovat platná Pravidla Talent CUP 2022

cyklo-X: podmínkou je cyklokrosové kolo: přijeďte si vyzkoušet: pro děti od 10 let:
Závod končí projetím vítěze kategorie cílem, po předjetí o kolo se zbytek kol nedokončuje.
Povrch: tráva, nezpevněné cesty, singletrack, těžší výjezdy, technicky méně náročné, cyclo'X překážky
Startovní čísla jsou přidělována postupně dle ON-LINE registrace, po zaplacení startovného předem na účet, ostatní
postupně dle Prezence před startem
Řazení na startu je dle startovních čísel.
Účastníci startují s písemným souhlasem zákonného zástupce a v jeho doprovodu!
Všichni účastníci jsou povinni dodržovat platná Pravidla ČSC.
kategorie:

žáci ml, žáci st, kadeti, junioři, muži
žákyně ml, žákyně st, kadetky, juniorky, ženy
... podle počtu startujících budou kategorie cyklokrosu - žáci, kadeti, junioři, muži i ženy buď sloučeny, nebo odstartují samostatně.

Už je spuštěno samostatné ON-LINE přihlašování:
Startovné pro všechny cyclo'X: 50,- Kč
Vyhlásíme první tři v každé kategorii: věcné ceny + diplom

ZÁVOD PODPORUJÍ: ČUS SPORTUJ S NÁMI, Filmpro, Rozhled, IMONT, MĚSTO ŠVIHOV,
VELOVIS – PRODEJ A OPRAVY JÍZDNÍCH KOL, VODNÍ HRAD ŠVIHOV, KELLYS

