POZVÁNÍ
na
I. ročník cyklistické časovky „Kolem Letkovic 2019“
Pořadatelé:
Cykloklub Ivančice – zastoupen p. Milošem Havlíčkem tel. 724 080 876,
Datum:

sobota 22. června 2019
Obec Letkovice – Dlouhá U křížku (závod dětí v 14:00 hod )

Místo a čas konání:

Závod dětí do 15 let - START v 15:00 hod – sraz účastníků mezi 14:00 až 14:50hod, v prostorách
startu – obecní pozemek, ulice Dlouhá U křížku. Po závodě proběhne vyhodnocení
v prostorách startu.
Děti mohou startovat pouze s písemným souhlasem rodiče či dospělého zástupce (text souhlasu
v příloze) a mohou dítě doprovázet v průběhu celé tratě!
Startovné:

Zdarma

Kategorie děti:

D1
D2
D3

do 5 let
od 6 do 10 let, včetně
od 11 do 15 let, včetně

(r.n. 2014 a mladší)
(r.n. 2013 až 2009)
(r.n. 2008 až 2004)

Trasa dětí – Časovka jednotlivců (viz příloha info mapa). Start v 15:00 hod a v intervalu 1 minuty
podle startovního čísla!
D1 – 400m - start U kížku dále na otočku k bráně byv. JZD a zpět do cíle U křížku.
D2 – 1200 m – start U křížku dále po cestě pod Hlínkem a ostrá zatáčka vlevo v místě křížení s polní
cestou, dále přes mostek na rozcestí a zabočením vlevo kolem hřiště pokračuje do cíle
U křížku.
D 3 – 3000 m – start U křížku dále pocestě pod Hlínkem,pod Hetešovu chatu, odbočení vlevo k
rybníkům,u řeky Jihlavy odbočení vlevo a po levém břehu řeky a kolem rybníka a splavu, dále pod
Jalovým kolem přejezdu a pod Novotnovým zatočení vlevo, zmolou k mostku na ul. Dlouhá a na
rozcestí vlevo do cíle U křížku.
Jednotlivé kategorie budou dle počtu přihlášených na sebe navazovat.
Ceny: malá pozornost, účastnický list, pro nejlepší v kategoriích medaile + poháry + diplomy.
Občerstvení a reprodukovaná hudba v prostorách startu během závodu i po ukončení.

Bližší informace k závodu poskytne:
Ředitel závodu a další pořadatelé: Miloš Havlíček 724 080 876
Informace k závodu jsou uvedeny i na webových stránkách: www.ckivancice.cz
Hlavní rozhodčí závodu dětí:

František Novotný, tel. 728 881 165

Zdravotní služba:

ČČK

Traťoví komisaři:

zajistí pořadatelé, včetně jejich rozmístění a občerstvení

Sponzoři akce:

Všichni sponzoři jsou vítáni!!!

Sponzorské ceny a finanční hotovost od sponzorů přebírá za pořadatele Miloš Havlíček – Cykloklub
Ivančice

Na akci srdečně zvou pořadatele! Sportu zdar a cyklistice zvlášť!

