
 
…ať Ti to šlape, ať Ti to šlape chlape …… 

CYKLOTEAM H&F OPAVA 

pořádá 5. závod silni čního cyklistického seriálu Jesenický šnek 2008 

„OPAVSKÁ JARNÍ POHODA“ 
 
datum:                        31.5.2008   
start:                           14,00 hod. 
místo konání :            Opava – Kylešovice (Radu ňské okruhy) 
                                    výpadovka z Opa vy sm ěr Raduň, Bílovec  
                                    (v případě problém ů volejte helpline 777 330 071) 

kancelá ř závodu:       restaurace u Chovatel ů – prezentace 12,30 – 13,45 hod. 
vyhlášení výsledk ů:  v areálu restaurace U chovatel ů  
startovné:                   100 K č, kategorie H,G,Ž – 50 K č 
ceny:                           první t ři v každé kategorii  

 
SPONZOŘI:                           

 
 
trať závodu:              Radu ňské okruhy (Opava – Radu ň – Vršovice – Opava) 
délka okruhu:           6,8 km (+ nájezd na okruh a  dojezd do cíle 6,1 km) 
kategorie:                 H - žáci 15 let a mladší  (1993 a mladší)                             3x (26 ,5 km)     
                                  G - žačky 15 let a mladší (1993 a mladší)                         1x (12,9 km) 
                                  Ž - ženy 16 let a  starší (1992 a starší)                               3x (26,5 km) 
                                  M - junio ři 16-18 let (1992 - 1990 v četně)                          9x (68 km) 
                                  A - muži 19-30 le t (1989- 1979 včetně)                              9x (68 km) 
                                  B - muži 30-40 le t (1978 - 1969 včetně)                             9x (68 km) 
                                  C - muži 40-50 le t (1968 - 1959 včetně)                             9x (68 km) 
                                  D - muži 50 let a  starší (1958 a starší v četně)                  9x (68 km)  
                                                                                                                                   
po dojetí závodu:  ob čerstvení, pivo  nebo  nealko v cen ě startovného 
cycling párty: se rozjede po vyhlášení vít ězů – do ………. hod.   
                                                      



MAPA ZÁVODU 
 

 
 

    PROFIL OKRUHU 
 

 
 
Podmínky ú časti :  
Závodníci startují na vlastní nebezpe čí, nesou veškerou odpov ědnost za škodu 
způsobenou na zdraví a v ěcech, která vznikne jim, po řadateli nebo t řetím osobám p řed, 
během či po závod ě.  
Osoby mladší 18.let mohou startovat pouze s písemný m souhlasem zákonného zástupce.  
Závod se jede za plného silni čního provozu. Každý ú častník závodu je povinen respektovat 
pravidla silni čního provozu. Cyklistická p řilba je povinná . Bez přilby nesmí závodník 
odstartovat. 
Pořadatel si vyhrazuje právo na zm ěnu propozic závodu.  
Více také na: 

                         http://www.cyklosporthf.cz/team.html 
 

PARTNEŘI ZÁVODU: 
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