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Silniční časovka do kopce
Cykloteam Lipník nad Bečvou pořádá  13. ročník silniční časovky do kopce, která nese název 
Slavkovské radary. 
Účastníci předcházejících ročníků si porovnají časy s rokem 2004, 5, 6, 7, 8 , 9,10, 11, 12, 13,14 a 
2015.
Trať z Loučky až k vojenským radarům nad Slavkovem je krásná, spravedlivá a vede pouze do kopce!
Nezbývá už nic, než se  „hecnout“ s kamarády, nebo sám se sebou a v neděli 4.září 2016 přijít na 
start .

Pořadatel :        Cykloteam Lipník nad Bečvou z.s.
                           ZŠ Loučka

Termín :            Neděle 4. září 2016
Místo konání:   Loučka – hasičská zbrojnice
                
Trať: Loučka hasičská zbrojnice – Slavkov – Radary
                          délka 6,8 km, převýšení 354 m

Start :               individuální v     době od 10.00 hod do 12.00hod, na trať se vyjíždí  
                         jednotlivě v intervalu po 1 min.                          
Cíl:                    Slavkovské radary

Prezentace :   přihlášky v den závodu na místě startu v době od 9.30 hod do 11.45 h

Startovné :       30 Kč na osobu, děti do 15 let zdarma
Startovní číslo se jménem vám zůstává jako suvenýr a po 
dojezdu Vám v prostoru prezentace dopíšeme čas. Do cca 30min.

Ceny:   prémie 1000Kč  za překonání rekordu trati 
(16:14 minut, rok 2004, Jaroslav Obruča)
Předání prémie za překonání rekordu v cca 12.30 hodin

Výsledky jsou vedeny zvlášť pro ženy a zvlášť pro muže ve věkových  kategoriích:
do 15 let, 15 – 20 let, 20 – 30 let, 30 – 40 let, 40 – 50 let, 50 – 60 let,  nad 60 let

Aktuální informace k závodu: www.cykloteam-lipnik.cz  tel.: 608 751 204
Předpis :          Silniční časovka do kopce se koná za běžného silničního provozu, všichni závodníci
jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a startují na vlastní nebezpečí. Účastník je povinen 
mít na kole připevněno startovní číslo. 
Celá trať má asfaltový povrch.
Cyklistická přilba povinná !!!
U dětí do 15 let je nutný souhlas zákonného zástupce  s účastí v závodu. Při návratu do Loučky se 
musí všichni cyklisté držet bezpodmínečně pravého okraje vozovky, aby nedošlo ke střetu 
s protijedoucími závodníky.
Celkové výsledky na www.cykloteam-lipnik.cz  a www.mesto-lipnik.cz  
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