
XC Dýmník Kola Brabec 2016 

 

4. ročník veřejného závodu horských kol, 

5. závod 17. ročníku seriálu Peklo Severu 2016 

Datum a místo: 

Neděle 26. června 2016, rozhledna Dýmník-restaurace Dýmník. 

 

Pořadatelé:  
TJ-Rumburk, MěstoRumburk,Schrödingerův institut, Kola Brabec 

 

Prezentace: 
Prezentace Restaurace Dýmník od 8:30 

 

Startovné: 
Mrňouskové zdarma. 

Naděje 20,- 

Ml. chlapci, ml. dívky 50,- 

St. chlapci + Kadeti 100,- 

St. dívky + Kadetky 100,- 

Ostatní 200,- 

 

Časový harmonogram: 
Prezence všech nejpozději hodinu před startem kategorie! 

 

Čas, kategorie, počet kol, délka 

  

10:00 Mrňouskové od 0 do 3let Okruh okolo koz 

10:10 Naděje I (od 4 do 6 let) 2 kola mini + okruh závod do 5 minut 

10:20 Naděje II (od 7 do 9 let) 2 kola mini + okruh závod do 10 minut 

10:40 Ml. chlapci, ml. dívky 2 kola New trail závod do 20 minut 

11:00 VYHLÁŠENÍ DĚTSKÝCH KATEGORIÍ  

11:30 St. dívky + Kadetky 1 kolo velký okruh 

11:30 St. chlapci + Kadeti,Juniorky + Ženy 2 velké okruhy  

12:30 Veteráni II, Veteráni III 3 velké okruhy  

13:30 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ODJETÝCH KATEGORIÍ  

13:50 Veteráni I 4 velké okruhy  

13:50 Junioři + Muži 5 velkých okruhů  

15:00 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ODJETÝCH KATEGORIÍ  

 

Závodí se dle rozpisu tohoto závodu. 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. Všichni závodníci jsou povinni pohybovat se jen po 

vyhrazených cestách, v opačném případě bude udělena peněžitá pokuta. Závodníci mladší 18 let 

mohou startovat pouze se souhlasem rodičů (podpis při prezentaci). 

Cyklistická přilba je povinná!!! 
Počet kol a časový harmonogram se může mírně lišit dle stanovených časů v závislosti na počasí a 

stavu trati, která bude za případného deště opravdu náročná. Doporučujeme projetí trati před 

startem! 

Informace: 
Technické XC na nových tratích pod rozhlednou Dýmník, pro pamětníky místo dojezdu maratonu 

Pahorkáč. Aktuální informace o dění na trati naleznete také na FB stránce závodu. 



 


