Červen

2019

Červen si nese ve svém názvu červenání
ovoce a jahod. Venku panuje ideální počasí na výlety. I vy můžete v naší červnové
nabídce zčervenat a protáhnout se s rodinou v orientačním závodu, na který vás
chceme pozvat. Na některou další akci se
nechte zlákat z bohatého kulturního kalendáře, který je zveřejněn na webových
stránkách MAS Železnohorský region.
www.zeleznohorsky-region.cz

Kategorie
MUŽI RACE – muži v součtu věku do 80 let
MUŽI MASTER – muži v součtu věku nad 80 let
ŽENY RACE – ženy v součtu věku do 80 let
ŽENY MASTER – ženy v součtu věku nad 80 let
SMÍŠENÁ DVOJICE – muž + žena
FAMILY – rodič + dítě do 12 let
ELEKTRO 1/2 (jedno kolo ve dvojici)
ELEKTRO 2/2 (dvě kola ve dvojici)

POJEĎTE S NÁMI ORIENŤÁK
Tak jo, letí to jak blázen a 10. ročník naší série CYKLO-RD MTBO, cyklistického orienťáku
dvojic se těší na svůj start. Jak je již známo,
jedeme pro radost a na své si přijdou jak
hobby jezdci, tak závoďáci či rodiny s dětmi.
Startujeme v několika kategoriích včetně
kategorie elektrokol. Letos pro vás máme
připravený i doprovodný program, super
trička a fajnové ceny.

DATUM: 8/6/2019
Lokalita: Choltice – areál zámeckého parku
Choltice
Start: 11.00
Časový limit: 4 hodiny

Startovné
Startovné s trikem 450 Kč/os. (uzávěrka do 2/6/2019)
Startovné bez trika 380 Kč/os. (uzávěrka do 7/6/2019)
Startovné bez trika v den startu 450 Kč/os. (uzávěrka v den
startu do 10.30)
Děti do 10 let ZDARMA
V ceně startovného je zahrnuto objednané volnočasové/
sportovní triko (65 % polyester, 35 % bavlna), občerstvení –
klobása a pivo/limo, mapa, startovní čísla a propozice.
V areálu je také možnost mytí kol, sprchy, šatny a úschovny
kol.
Podmínky účasti: vyplněná a odeslaná el. přihláška a zaplacené startovné.
Cyklo-RD se těší na 10. ročník s vámi!
Úspěchy v závodění a pěkné sportovní zážitky
Vám přeje MAS ŽR.

