
Parková ch ze 2014 

 
 

23. dubna 2014 
Hlavní po adatel: ZO AVZO TS R Rybník KOCIÁN Lou ná 

O: 00577901 
            Reg. íslo: 80091, 788 11 Lou ná n/Des. 3 
       P edseda ZO:    Antonín Kaláb (604101348) 
       Po adatelé sekce cyklistiky ZO: 

David Chytil, (david.chytil@email.cz) 
Roman Fišnar 
Ond ej T íska 

Hlavní rozhod í:   David Chytil 
 
 

Místo: Lou ná nad Desnou, zámecký park 

ast na sout ži: zú astnit se mohou závodníci i ryzí amaté i 

Prezentace: 15:00 – 15:50 hodin v zázemí minigolfu (WC a šatny), vedle hasi ské zbrojnice, 

za Rybá skou baštou v Lou né nad Desnou, (start vzdálen p ibližn  150 m od prezentace) 

Start: 16:00 hodin, hlavní brána p i vstupu do zámeckého parku 

Popis trati: ch ze parkem po pískové p šin  (hole nejsou povinné), mapa b hu bude umíst na 

u prezentace a na startu závodu 

Startovné: zdarma pro ob any „zlatého v ku“ 



Hlavní závodní kategorie a ro níky: 

zlatý v k- muži A  do 69 let v etn   (nad 1945) 
zlatý v k- muži B  nad 70 let   (do 1944) 
 
zlatý v k- ženy A   do 69 let v etn   (nad 1945) 
zlatý v k- ženy B  nad 70 let   (do 1944) 
 

Pravidla: 

Zlatý v k A (ženy+muži) absolvují 1 kolo o celkové vzdálenosti 1180 m. asový limit pro 

dokon ení závodu pro ženy i muže je 40 min., poté nebude závodník klasifikován. 

Zlatý v k B (ženy+muži) absolvují 1 kolo o celkové vzdálenosti 750 m. asový limit pro 

dokon ení závodu pro ženy i muže je 40 min., poté nebude závodník klasifikován. 

 

Vyhlášení vít : dle ur ení po adatelem v den závodu 

 

Ob erstvení: v prostorech prezentace a v cíli 

 
 

Upozorn ní: Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla „fair- play“ a startují na vlastní 

nebezpe í s p ihlédnutím ke svým schopnostem a ke svému zdravotnímu stavu. 

Po adatel zárove  neru í za škody vzniklé ú astník m nebo jimi samými zp sobené. 

 

Na trati je zakázáno používat b žecké tretry! 

 

Tento závod by se neuskute nil bez p isp ní sponzor :  

 

 


