
PROPOZICE ZÁVODU 3X KOLEM KALICHA 2021:

Datum: 18.9.2021

Místo konání a start závodu: prostor před sokolovnou v 
Malé Skále

Hlavní pořadatel : TJ Sokol Malá Skála z.s.

__________________SOUTĚŽNÍ KATEGORIE__________________

 Hlavní kategorie závodu - Muži 3 kola – 50,5 km:

● M 30 1991 – 1982 (30 – 39 let)
● M 40 1981 – 1972 (40 - 49 let)
● M 50 1971 – 1962 (50 - 59 let)

 Příchozí 3 kola – 50,5 km:

● P20 2006 – 1992 (15 – 29 let)

 Memoriál Josefa Holce - Muži 2 kola – 33,7 km:

● M 60 1961 – 1952 (60 - 69 let)
● M 70 1951 a st. (nad 70 let)

 Ženy 2 kola – 33,7 km:

● Ž 30 1991 – 1972 (30 – 49 let)
● Ž 50 1971 a st. (nad 50 let)

 Kategorie Special 1 kolo – 16,9km:
       2Kolo apod.

Pořadatel si vyhrazuje měnit věkové kategorie podle počtu přihlášených závodníků. 
Ženy obou kategorií, muži nad 60 let a příchozí mohou, dle fyzických sil, absolvovat 1
nebo 2 kola.

Trasa kola závodu:
Malá Skála - Rakousy, Rohliny, Klokočí, Loučky, Besedice, kolem 
Suchých skal - Malá Skála.



Start závodu: 18.9. 2021 v 10:26 hod.

Prezentace závodníků: 8.00 až 9:15 hod !

Startovné: 300 Kč na místě.    V ceně startovného je zahrnuto občerstvení.

Podmínky účasti a upozornění závodníkům:
 Akce se mohou zúčastnit všichni závodníci, kteří zaplatili startovné a 
řádně vyplnili a podepsali přihlášku.

!! Silnice není uzavřena !!
 Všichni závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a 
pokyny pořadatelů, po celou dobu závodu mít cyklistickou přilbu. Povolena
je jen jízda při pravém okraji vozovky (za jízdu v protisměru se účastník 
vystavuje diskvalifikaci ze závodu). Závodník podstupuje tuto akci 
dobrovolně a na vlastní nebezpečí. Pořadatelé neodpovídají za škody 
závodníkům vzniklé, nebo jimi způsobené. Každý účastník závodu plně 
zodpovídá za svůj zdravotní stav. Závodník je povinen podepsat přihlášku 
k závodu, jako souhlas s podmínkami závodu.

Časový limit závodu:
Limit pro závod je 2h 15min od startovního výstřelu 1. skupiny tj. po uplynutí tohoto 
limitu již nebude závodník klasifikován.

Vyhlášení výsledků:
Vyhlášení výsledků bude 1 hod. po uplynutí limitu závodu.

Ceny:
Oceněni budou závodníci na 1. až 3. místě jednotlivých kategorií.
Jméno vítěze (nejrychlejší z   Hlavní kategorie  ) bude podle tradice vyryto na pohár 
závodu.

web závodu:
http://www.maloskalskecrosscountry.cz/3-x-kolem-kalicha

Mail:
info@maloskalskecrosscountry.cz      Kontaktní tel: (+420) 776 252 343

Ředitelství závodu:
Pavel Drobník tel:777555115
Trať závodu: Jan Šída tel:775639555
Organizace a rozhodčí: Jan Nechutný tel:776252343

http://www.xc-malaskala.cz/3-x-kolem-kalicha
mailto:info@maloskalskecrosscountry.cz

