
26. ročník cyklistické časovky do vrchu 

   K L E Ť 
neděle, 13. září 2020

                   neděle, 11. září 2017
Statut akce:  cyklistický jednorázový závod na čas otevřený pro všechny cyklisty a závod seriálu JAL 2020

Datum: neděle, 13. září 2020 

Místo: 200 m za přejezdem nádraží ČD Český Krumlov směr Vyšný

Pořadatel: CB TOP České Budějovice a PRO - SPORT ČK o.p.s.

Ředitel závodu: Jan Mejta

Hlavní rozhodčí: Michal Seiml

Startovné: JAL: 150,- Kč, příchozí: 200,- Kč = (150,- startovné + 50,- pojištění)

Kategorie: POZOR, nejmladším startujícím musí být v tomto roce alespoň 14 let 

M3(14-15 let), M4(16-17), A(18-29), B(30-39), C(40-49), D(50-59), H(od 60), Ž(od 16)

Prezence: od 8.00 hod. vlevo u prostoru startu za železničním nádražím v Č. Krumlově do 10.30. hod. 

Později nelze do závodu přihlásit, v 10.30 hod. odjíždí hl. rozhodčí se startovní listinou na Kleť !

Trať: start vpravo od místa prezence, cíl u rozhledny na Kleti

Délka tratě: 11 km lesní asfaltová silnice, průměrné převýšení 5,0 %

Startovní podmínky:

v 11.00 hod. start prvního závodníka

intervaly po 30 vteřinách

startovní čísla na levé straně zad nebo paže 

přilba povinná

závod proběhne za každého počasí

povinnost dodržovat pravidla silničního provozu, Stanovy, Pravidla JAL 2020 a pokyny pořadatelů

pořadatelé neručí za škody závodníkům vzniklé či jimi způsobené

stanoviště lékařské záchranné služby v Českém Krumlově

vyhlášení výsledků 30 minut po dojezdu posledního

občerstvení v Horské chatě Kleť

Informace o akci: www.cyklet.wz.cz, tel. 777261636
                   neděle, 11. září 2042
Rekord trati:  Zbyněk Jordán (Diablo Sport Č. Krumlov) - 24:45 min. z roku 2003

Loňský vítěz:  Vojtěch Modlitba (CK Fany Gastro Příbram) - 26:43 min.

Zveme proto všechny cyklisty, aby přijeli pokořit Kleť a pokusili se vylepšit rekord tratě nebo svůj osobák.

                   neděle, 11. září 2046
POZOR: na Kleť není povolen vjezd motor. vozidel - osobní věci závodníků budou vyvezeny nahoru pořadatelem. 

Závod se koná na území CHKO Blanský les a na pozemcích soukromých, na všech místech udržujte pořádek !

                   neděle, 11. září 2049
Kvalitní výkony a spokojenost ze sportovní akce vám všem přejí                                  pořadatelé


