
                         MISTROVSTVÍ REPUBLIKY HOROLEZCŮ 
 ČTYŘIADVACETIHODINOVKA 

                                                                                      A 

                                                DVANÁCTIHODINOVKA 
 
                                       XVI. ROČNÍK VYTRVALOSTNÍ JÍZDY NA KOLECH   2013  
 
 
TERMÍN :              8.6 - 9.6.2013 
 
POŘÁDÁ :             HK VYSOČINA VE SPOLUPRÁCI  S MONTANA TK BRNO 
 
MÍSTO :                 Českomoravská vysočina, Tři Studně, Autokemp Sykovec 
 
PŘIHLÁŠKY :       do 31.5.20l3 , MONTANA TK, Kounicova 20/22, 602 00 Brno 
                                 tel. 545212387, nebo 724258283,  montanaklub@montanaklub.cz 
                                 Formulář najdete na www.montanaklub.cz,  
                                 
STARTOVNÉ :      150 Kč/závodníka  
                                  Zaplatit možno osobně v kanceláři nebo převodem. 
                                  Č.účtu 1349988319 , kód banky 0800 , k.symbol 0558 , 
                                  var.symbol.  datum narození . 

 
PREZENTACE :    od pátku 7.6.2013 od 15,00 hod. do soboty 8.6.2011do 11,00 hod. 
 
START :                  hromadný     sobota 8.6.2013 ve 12,00 hod. 
 
UKONČENÍ :                                sobota 24.00  , neděle ve 12,00 hod. 
 
TRAŤ :                    okruh 21 km, převýšení  240 m/okruh, horší asfaltový povrch, 
                                  převážná část lesní silničky bez provozu, zbytek silnice s malým  
                                  provozem. Pokud se nevyskytnou tech. problémy, okruh se pojede 
                                  doleva (rozdíl od minulosti). 
                                  Doporučujeme v noci jezdit na MTB, ve dne na silničním. 
                                  
KATEGORIE :      muži jednotlivci, ženy jednotlivci , muži dvojice, ženy dvojice,   
            smíšené dvojice 
 
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA :  
                                -     je možné se přihlásit na 24 nebo 12 hodinovku,  pravidla stejná 

- hromadný start 
- může se jezdit ve skupinách 
- není stanoven limit na okruh 
- osvětlení a přilby jsou povinné 

 
UBYTOVÁNÍ :      p římo na startu v autokempu ve vlastních stanech nebo v technické              
           budově na vlastní karimatce 
                                 Cena je 60 Kč/os./noc, resp. 130 Kč/os./noc v maringotce. 
                                 Serviskami i nespící 50 Kč ( voda, wc, atd). 



                                 Jezdící závodníci nocleh neplatí. 
                                 V areálu je kuchyňka, sprchy , WC a místnost na kola. 
                                 Ubytování se platí na místě. 
 
 
OBČERSTVENÍ :  každý sám, pořadatel zajišťuje pouze čaj 
                                 Plzeňský Prazdroj během závodu nealko nápoje, po závodě pivo 
                                  
  
 
                  ZÁVOD SE USKUTEČNÍ  DÍK  NÁSLEDUJÍCÍM SPONZORUM 
                                             
                                                             High Point 
                                                       Horolezecký svaz 
                                   Nepustil-Nepustilová , jazyková škola Brno 
                                                  Plzeňský Prazdroj Plzeň 
                                                        Vikingtour Brno 
                                       
                                   
 
 
 
 
 
             Jiří Havel                                                                   Radek Jaroš 
              rozhodčí                                                                         ředitel 
 

 
 
 
 
 

PŘIHLÁŠKA 
na „24“ na kolech 8.6. – 9.6.2013 

                                         na „12“ na  kolech 8.6.2013 
 
ŠKRTNI, CO SE TI NEHODÍ 
 

 
PŘIHLÁŠKA je platná pouze se zaplaceným startovným  buď na číslo účtu viz propozice nebo zaslaným  
ústřižkem  poštovní poukázky. 

. 
Jméno a p říjmení Dat. nar. Adresa Telefon  Druh sportu  

     

     

     

     

     



     

     

 
Mám zájem o ubytování.  
Z pátku na sobotu     počet míst : 
Ze soboty na neděli   počet míst: 
 
                                                                                      
 
 


