
PARTNEŘI ZÁVODU
. Progress sportswear
. Profil bicycles
. Nordblanc
. TJ Rožnov p. R.
. Progress Cycle
. Město Rožnov p. R.
. Myonic s r.o.
. Drogerie Poruba
. Loana a.s.

DLOUHÁ TRAŤ
 muži A1 (19 - 29 let)
 muži B1 (30 - 39 let)
 muži C1 (40 - 49 let)
 muži D1 (nad 50 let)
 ženy Z1 (19 - 34let)
 ženy H1 (35 a více let)
 tandem TN1

KRÁTKÁ TRAŤ
 mládež Z3 (juniorky 15 - 18 let)
 mládež M3 (junioři 15 - 18 let)
 muži A2 (19 - 29 let)
 muži B2 (30 - 39 let)
 muži C2 (40 - 49 let)
 muži D2 (nad 50 let)
 ženy Z2 (19 - 34let)
 ženy H2 (35 a více let)
 tandem TN2

Vložené závody dětí
 děti do 6 let
 děti 7 - 9 let
 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 SÉRII 

PŘIHLÁŠKY
 prostřednictvím webových stránek pořadatele: 

 www.beskydbike.com, www.petysasport.cz
 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 uzávěrky - 6. 6. 2008: 350,- Kč
 placené po uzávěrce: 450,- Kč
 placené v den prezentace: 500,- Kč
 přihláška
 vložené závody dětí na místě: 40,- Kč

Pro uznání slevněného startovného je rozhodující datum doručení 
částky pořadateli.

Ve všech případech uvádějte jako variabilní symbol svoje rodné 
číslo! Je možno platit najednou jedním dokladem za více osob, v 
tom případě však zašlete všechny přihlášky v jedné obálce. Originál 
dokladu o zaplacení startovného vezměte s sebou k prezentaci pro 
případné reklamace. Číslo účtu: 0809483123/0800 

POŘADATELÉ ZÁVODU
. Cyklo Švec
. Stanislav Lichnovský
. Valaští Bajkeři

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 
. Peloton
. Mountainbike
. Cykloserver
. Velo
. Rádio Apollo
. Rádio Zlín
. Rádio Čas 

KATEGORIE NEHODNOCENÉ V GALAXY SÉRII
 handicap - bez rozlišení věku a pohlaví (pouze na krátké trati) 

Bodování do seriálu
 viz. obecná pravidla 
závodů GALAXY SÉRIE

 Účast závodníků do patnácti let pouze v doprovodu 
rodičů, závodníků do osmnácti let pouze s podpisem 
rodičů, nebo zákonného zástupce.

 Věková kategorie je dána rokem narození. 
Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při 
účasti pěti a více závodníků.

POZNÁMKAPOZNÁMKA www.galaxy-bike.cz/serie

SÉRIE 2008SÉRIE 2008

www.beskydbike.com

HLAVNÍ POŘADATELÉ 
ZÁVODU:
. Petyša sport
. Beskyd Bike

5. ROČNÍK ZÁVODU
HORSKÝCH KOL
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 vedou po zpevněných lesních cestách, na asfaltě 
značené růžovýma šipkama s písmenem „P“, jinak 
značení barevnými fáborky

 58 km (převýšení 1730 m)  30 km (převýšení 800 m)

www.beskydbike.com

OD Majerův dvůr, Nerudova 141, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, 
571 626 103, 608 820 978
OD Frencentrum, Náměstí míru 22, 744 01, Frenštát pod Radhoštěm, 
tel.: 556 835 593, 608 820 978

/ POŘADATEL /

beskyd.bike@volny.cz

 v budově recepce Autokempu Sport (vedle fotbalového stadionu)
 13. 6. 2008 (18:00 - 21:00)
 14. 6. 2008 (7:30 - 10:30)
 dětský závod přímo v místě startu ve škole Pod Skalkou (u kina Panorama) 
14. 6. 2008 (9:00 - 11:30) poznámka: Vyhlášení výsledků dětské katego-
rie v Autokempu Sport.

 u kina Panorama v Rožnově pod Radhoštěm
 dlouhá trať ve 12:00
 krátká trať ve 12:30
 dětský závod ve 12:45
 pořadatel závodu si vyhrazuje právo prioritního startu 30 závodníků na trase A

 autokemp Sport Rožnov pod Radhoštěm

 3x na dlouhé, 1x na krátké
 v cíli nápoj a teplé jídlo

 věcné ceny a pamětní medaile pro první tři závodníky v každé kategorii
 na dlouhé trase vyhlášení vrchařské prémie
 vyhlášení soutěže družstev
 po vyhlášení výsledků cca v (17:00) proběhne losování tomboly startovních čísel

Finální výsledkové listiny jednotlivých závodů budou vyvěšeny v prostoru cíle nej-
později 1 hodinu po dojetí posledního závodníka. Protesty proti výsledkům závodu 
je možné podat pouze v den závodu u hlavního rozhodčího. Podpisem výsledkové 
listiny hlavním rozhodčím jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější reklama-
ce u pořadatele závodu nebo u pořadatele seriálu nebudou uznány.

Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kol v prostoru startu a v průběhu 
prezentace. Pořadatelé jednotlivých závodů neručí za škody vzniklé závod-
níkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě!

Vzhledem k tomu, že se během víkendu, kdy probíhá závod GALAXY PETYŠA 
TOUR, koná v Rožnově mezinárodní akce „Rožnovská valaška“, doporučujeme 
přespolním závodníkům, aby si včas zajistili ubytování. Je zde také možnost přespat 
v Autokempu Sport, přímo v centru konání závodu GALAXY PETYŠA TOUR, ve 
vlastních stanech.

Rožnov pod Radhoštěm 14. června 2008
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