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Náročnost:  Technika  Síla  Vytrvalost 

Kategorie Rok narození (věk) Startovné Čas startu Počet okruhů 

Naděje I – chlapci, dívky 2016–2014 (4-6 let) 50 Kč 10:00 1 modrý 

Naděje II – chlapci, dívky 2013–2011 (7–9 let) 50 Kč 10:20 2 modré 

Ml. chlapci, ml. dívky 2010–2008 (10–12 let) 100 Kč 10:50 2 červené 

St. chlapci + Kadeti 2007–2004 (13–16 let) 150 /180 Kč* 11:30 7 červených 

St. dívky + Kadetky 2007–2004 (13–16 let) 150 /180 Kč* 11:30 7 červených 

Mrňouskové 2017 a později Zdarma 12:15 Závod do 2 minut 

12:45 1. blok vyhlášení vítězů 

Kategorie: Mrňouskové, Naděje I, II, Mladší dívky, Mladší chlapci, Starší dívky, starší chlapci 

Elita ženy 2003 a dříve (nad 17 let) 

250/300 Kč* 14:00 
Hlavní závod  

31 km 

Masters II 1980–1971 (40–49 let) 

Masters III 1970 a dříve (50–99 let) 

Masters I 1990–1981 (30–39 let) 

Elita muži 2003 a dříve (nad 17 let) 

16:30 2. blok vyhlášení vítězů 

Kategorie: Elita ženy, Masters I, II, III, Elita muži 

Časy startů jsou pouze orientační. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v harmonogramu 

* Cena při online přihlášení předem/přihlášení na místě v den závodu 

 

Místo: Horní Prysk, koupaliště 

Pořadatel:  Cyklistický klub 1967 Česká Kamenice, z.s. 

Prezentace: V místě startu závodu od 8:30, nejpozději 1 hodinu před startem vlastní kategorie 

Trať:  Hlavní závod: 80 % zpevněné cesty, 20 % lesní cesty, převýšení 680 m 

 Kategorie do 9 let: 80 % asfaltové cesty, 20 % travnaté cesty 

 Kategorie 9–16 let: 50 % lesní a polní cesty, 50 % zpevněné cesty 

Předpis:  Závodníci jsou povinni dbát pokynů pořadatelů. Závod se jede za každého počasí. Pořadatel 
neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené. Všichni závodníci startují na vlastní 
nebezpečí. Závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze se souhlasem rodičů. Všichni 
startující podpisem potvrzují znalost pravidel uveřejněných v místě registrace, nebo na 
www.pekloseveru.cz/pravidla. Cyklistická přilba je povinná!!! 

Ředitel závodu: Jiří Horký 

Hlavní rozhodčí:  Mirek Třešňák 

Informace a přihlášení: www.pekloseveru.cz, peklo.severu@tiscali.cz, 778 435 492  

Startovné zahrnuje:  

 Startovní číslo, změření času a uveřejnění výsledků 

 Věcné a/nebo finanční ceny pro první tři závodníky v jednotlivých kategoriích 

 Teplé jídlo s možností výběru pro závodníky na dlouhé trati 

 Espresso pro závodníky na dlouhé trati od partnera Bohemian Coffee House 

 Toalety, umývací žlab včetně možnosti mytí kola 

 Zdravotnický dozor (Lifemedic s.r.o.) 

 Fotogalerie ze závodu 

 

https://goo.gl/maps/vrPcE9JzwjXjg9xB9
http://www.pekloseveru.cz/pravidla
http://www.pekloseveru.cz/
mailto:peklo.severu@tiscali.cz
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Mapy okruhů 

Zkrácené okruhy 
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Hlavní závod  

 

 


