
 

PROPOZICE 

 

14.ročník Letkovský šíp 

 

Termín : 3.8.2019 

 

Pořadatel : Cykloklub Ivančice 

 

Místo : Ivančice,Letkovice 

 

Kontakní osoba : Havlíček Miloš mob. 724 080 876 

                                                     email : ha.milet@seznam.cz 

 

Tip závodu : Jedná se o časovku jednotlivců, muži 2 okruhy ( 18 km) 

                     ženy 1 okruh ( 9 km).Startuje se v min. intervalech. 

                     Závod se jede za plného silničního provozu. 

                          

Trasa závodů : viz.mapa 

 

Start závodů : 15:00 hod. 

 

Prezentace : 13:00 – 14:30 hod. 

 

Určeno pro : hobby cyklisty a cyklistky 18+ 

                     Závod není pro závodníky s licencí !!!! 

   

Kategorie : Muži : M1  ( 18 – 39 )                 Ženy : Ž1 ( 18 – 39 ) 

                               M2  ( 40 – 54 )                            Ž2 ( 40 a více ) 

                               M3  ( 55 a více ) 

 

Startovné : 150,- Kč převodem na účet do 29.7.2019. 

Podrobnosti o platbě obdržíte v potvrzovacím emailu po on-line 

registraci. 

                   250,- Kč na místě v den akce 

POZOR: při přihlášení přes on-line registraci a nezaplacení 

startovného na učet, je bráno jako by jste přišli v den závodu, tj. 

startovné 250 Kč. 

 

                   Startovné obsahuje pití a los do tomboly. 

                   Startovné se nevrací, nedojde-li k neočekávané události ze strany 

                   pořadatele. 

mailto:ha.milet@seznam.cz


 

Přihlášení : pouze on-line registrace do 27.7.2019 na www.ckivancice.cz 

                   nebo v místě akce při prezentaci. 

                   

Ceny : první tři v každé kategorii obdrží pohár,medaily a věcnou cenu 

 

 

Podmínky : Každý závodník je povinen dodržovat pravidla provozu na 

                    pozemních komunikacích. 

                    Každý je mít povinnen během závodů cyklistickou přilbu. 

                    Zákaz rozjíždění se po trase kde probíhá závod. 

                    Pořadatel si vyhrazuje právo změn, dojde-li k 

                    neočekávané události. 

                    Případné protesty je nutno uplatnovat hned po jejich 

                    zjištění u pořadatele. 

 

 

                 Podáním on-line registrace do závodu,každý závodník 

                                     potvrzuje toto prohlášení : 

 

BERU NA VĚDOMÍ PROPOZICE A PODMÍNKY ZÁVODŮ A ÚČASTNÍM 

SE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. 

PROHLAŠUJI,ŽE JSEM SI VĚDOM(A) TOHO,ŽE NESU VEŠKEROU 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU NA ZDRAVÍ NEBO 

VĚCECH,KTERÁ VZNIKNE MNĚ,POŘADATELI NEBO TŘETÍM 

OSOBÁM PŘED,BĚHEM ČI PO ZÁVODĚ. 

 

                                                 GDPR   

 

REGISTRACÍ DÁVÁ ÚČASTNÍK SOUHLAS POŘADATELI SE 

ZPRACOVÁNÍM SVÝCH FOTOGRAFIÍ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY. 

 

 

                                                                                 

 


