MTB výlet v neděli 21.7.2019
Jedná se jedná se o cykloturistickou akci pořádanou místo původního MTB závodu. Výlet je určen
jak pro dospělé, tak i pro cyklisticky zdatnější děti, kteří se chtějí jen tak projet, užít si vyjížďku
s přáteli a mít šanci vyhrát nějakou z cen průvodně připravených na závod a dále nějakou cenu
v tombole.
Doporučená trasa (nemusí se striktně dodržet): cca 37 km, kratší verze cca 25 km
Značení trasy:

červenobílé fábory (šipky nám CHKO zakázalo)

Popis trasy:
Rakovník – Tyršovo koupaliště, Hamr, Bartoňský rybník, rozcestí na Špičáku, Skelná huť,
hájovna Belšanka (zde bude občerstvovací stanice), Krásná dolina, přejezd silnice na Tři
stoly, Wolmanův rybník, Pilský rybník, Brejl, parkoviště v lese u silnice za Novým domem,
Štýlovna, parkoviště na Špičáku, Haná, sjezd na cyklostezku, Tyršovo koupaliště a po
cyklostezce do cíle na náměstí.
Odjezdy:

Hromadně v 10,00 hod. (pro všechny kteří si budou chtít nechat změřit čas)
Individuálně do 10,15 hod. ( již bez měření času)

Dokončení : na náměstí v Rakovníku do 13,30 hod. (To kvůli losování cen, které byly připraveny
na závod)ú ! )
Přihlášení:

v místě startu, od 8,00 hod. nejpozději však do 9,45 hod.

Startovné:

200,- Kč, děti do 15.-ti let 100,- Kč
Startovné zahrnuje: upomínkový předmět, čip pro měření času, losování o ceny,
občerstvení na trase, občerstvení a nápoj po dojetí do cíle, hlavní tombolu o
hmotné ceny, případné zdravotní a technické zabezpečení a dále mytí kol po dojetí
do cíle v uličce u náměstí (u bývalých veřejných WC) v Rakovníku.

Vyhlášení:

od 13,15 hod. do 13,30 hod. proběhne na pódiu losování cen, které byly připraveny
na MTB závod, mezi účastníky vyjížďky (Tombola bude losována odpoledne, dle
propozic).

Tombola:

Nejméně 20 cen - tato tombola je společná pro všechny účastníky RC.
Losování proběhne od 16,00 hod. na pódiu na náměstí v Rakovníku po vyhlášení
odpoledních závodů. Výherci tomboly se losujícímu prokáží kontrolním kupónem.

Kontakt:

Milan Sunkovský GSM:

Podmínky:

Cyklovyjížďka se jede za plného silničního provozu, každý účastník se účastní na
vlastní nebezpečí. Účastníci mladší 15.-ti let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu
dospělé osoby. Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a
pokyny policie a pořadatelů.
Účastníci musí mít po celou dobu cyklovyjížďky nasazenu ochrannou přilbu.
Účastníci mladší 15.-ti let by měli mýt na sobě reflexní vestu.Každý účastník může
použít k vyjížďce silniční horské nebo trekingové kolo v dobrém technickém stavu.
Účastník nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a majetku,
která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po cyklovyjížďce.
Pořadatel si vyhrazuje právo odpustit startovné účastníkům dle vlastního uvážení.
Časový limit není stanoven. Cyklovyjížďka se koná v CHKO Křivoklát, a proto Vás
žádáme o maximální ohleduplnost k přírodě a nezahazování žádných odpadků, v
cíli bude vyhrazeno místo na odpadky.

606 - 648 181 E-mail: sunkovsky@croy.cz

