
55 km / 1600 m30 km / 800 m

Rožnov pod Radhoštěm

17. 6. 2006

PARTNEŘI ZÁVODU
• Progress sportswear
• dm Drogerie
• Myonic s r. o.
• Unipar
• TJ Rožnov pod Radhoštěm
• Drogerie Poruba

POZNÁMKA
• Účast závodníků do patnácti let pouze v dopro-

vodu rodičů, závodníků do osmnácti let pouze s 
podpisem rodičů, nebo zákonného zástupce!

• Pokud bude v kategorii méně jak 5 závodníků, bu-
dou tito závodníci sloučeni s kategorií vyšší.

KRÁTKÁ TRAŤ
• mládež M (do 18 let)
• muži A (19-29 let)
• muži B (30-39 let)
• muži C (40-49 let)
• muži D (nad 50 let)
• ženy Z (do 39 let)
• ženy H (nad 40 let)

DLOUHÁ TRAŤ
• mládež M (do 18 let)
• muži A (19-29 let)
• muži B (30-39 let)
• muži C (40-49 let)
• muži D (nad 50 let)
• ženy Z (do 39 let)
• ženy H (nad 40 let)

Vložené závody dětí
• mladší žáci M1 (10-12 let)
• mladší žákyně Z1 (10-12 let)
• starší žáci M2 (13-14 let)
• starší žákyně Z2 (13-14 let)

KATEGORIE HODNOCENÉ V GALAXY ANLEN SÉRII 

PŘIHLÁŠKY
• Prostřednictvím webových stránek pořadatele: 
 www.beskydbike.com
• Poštou na adresu pořadatele, společně s potvrzením 

o zaplacení startovného (přihlášky jsou k dispozici ke 
stažení na stránkách pořadatele)

• Osobně v prodejnách Petyša Sport

STARTOVNÉ
• Placené současně s přihláškou do 10. 6. 2006 - 300,- Kč
• Placené po uzávěrce, nebo v den prezentace  - 400,- Kč
• Vožené závody dětí: na místě  - 30,- Kč
• Úhrada startovného bankovním převodem, nebo složením 

hotovosti na účet č: 0809483123/0800
• Pro uznání slevněného startovného je rozhodující datum 

doručení částky pořadateli

Ve všech případech uvádějte jako variabilní symbol 
své rodné číslo!!!

Doklad o zaplacení startovného vezměte s sebou k 
prezentaci pro případné reklamace.

POŘADATELÉ ZÁVODU
• Petyša sport
• Beskyd Bike
• Cyklo Švec
• Valaští Bajkeři
• Profil

www.galaxy-bike.cz/serie

3. ROČNÍK ZÁVODU
HORSKÝCH KOL

www.beskydbike.com

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: 
• Peloton 
• Mountainbike 
• Cykloserver SÉRIE 2006SÉRIE 2006 
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Rožnov pod Radhoštěm 17. 6. 2006

TRASY:
vedou po zpevněných lesních cestách, na asfaltě, značené růžovýma šipkama s písmenem „P“, 
jinak značení barevnými fáborky

 55 km (převýšení 1600 m)  30 km (převýšení 800 m)

www.beskydbike.com

Petyša Sport
OD Majerův dvůr
Nerudova 141, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm
571 626 103, 608 820 978

3. ROČNÍK ZÁVODU
HORSKÝCH KOL

/ POŘADATEL /

Petyša Sport
OD Frencentrum
Náměstí míru 22, 744 01
Frenštát pod Radhoštěm
tel.: 556 835 593, 608 820 978 

beskyd.bike@volny.cz

PREZENTACE
• v budově recepce Autokempu Sport
 (vedle fotbalového stadionu)
• 16. 6. 2006 (19:00 - 21:00)
• 17. 6. 2006 (7:00 - 11:00)

START
• U kina Panorama v Rožnově pod Radhoštěm
• Dlouhá tra� v 12:00
• Krátká tra� v 12:30
• Pořadatel závodu si vyhrazuje právo přednostního startu 

30 závodníků na dlouhé trati

CÍL
• Autokemp Sport Rožnov pod Radhoštěm

OBČERSTVENÍ
• 2x na dlouhé trati, 1x na krátké trati
• V cíli nápoj a teplé jídlo

CENY
• Věcné ceny pro první tři závodníky v každé kategorii
• Na dlouhé trati vyhlášení vrchařské prémie
• Vyhlášení vložené soutěže družstev na dlouhé trati
• Po vyhlášení výsledků proběhne losování tomboly 

startovních čísel

UBYTOVÁNÍ
• Pro přespolní závodníky máme možnost ubytování přímo 

v centru dění závodu, v Autokempu Sport Rožnov pod 
Radhoštěm, nebo ubytování v hotelu “Stadion”, který leží v 
těsné blízkosti autokempu.

 Více informací na www.tj-roznov.infomorava.cz
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