Závod horských kol HYRA SPORT HEAD
BIKE CUP
Den konání :11.6.2022
Místo konání: průmyslová zóna Lešná, Příluky 57 (obchod HYRA
SPORT )
Registrace pro všechny kategorie online na
www.hyra-sport.cz/aktuality do 8.6.2022 nebo v den závodu od 8:00
hodin na obchodě HYRA SPORT s.r.o. -průmyslová zóna Příluky 57
Start postupně dle kategorií od 10:00 hodin

Kategorie:
 Odrážedla 2018 a mladší (2 min)
 Kategorie 2016 – 2017 (5-7min)
 Žáci 1, žákyně 1 2014 – 2015(7-9min)
 Žáci 2, žákyně 2 2012 – 2013(9-11min)





Mladší žáci/žákyně 2010 – 2011(15-20min)
Starší žáci/žákyně 2008 – 2009 ( 25-30min)
Kadet/kadetky 2006 -2007( 40min)
Open 2005 a starší(50min)

Vyhlášení: Vyhlášeny budou vždy první tři z kategorie

Doprovodný program:
 Tombola (hlavní cena 3x horské kolo značky HEAD)
 Motocyklová silniční kaskadérská jízda
 Doprovodná ukázka jízdy na motokrosové motorce
 Předváděcí jízdy Auto Lukáš

Informace a online registrace na webových stránkách:
www.hyra-sport.cz/aktuality/

Ředitel závodu: Podzemný David +420 603 249 941
Vedoucí tratě: Toman Patrik +420 603 893 632
Zdravotní služba:

Startovné : odražedla : 70kč
kategorie 2016-2017 : 150kč
žáci-žákyně 1: 2014-2015 : 150kč
žáci-žákyně 2: 2012-2013 : 150kč
mladší žáci-žákyně 2010-2011 : 150kč
Starší žáci-žákyně 2008-2009 : 200kč
Open 2005- starší : 200kč

Vyhlášení: vždy první tři z kategorie
Ceny: Medaile, diplomy, poháry, přilby a doplňky Head, v kategorii odrážedla
vítěz ( kluk i holka) obdrží nové odrážedlo.

Ceny tombola : všechny startovní čísla budou slosované o 3 horské kola HEAD

V případě vyšší moci bude startovné vráceno na základě žádost.
V přihlášce závodu je uvedeno,že zákonný zástupce souhlasí s účast dítěte a je
si vědom,že zdravotní stav dítěte nebrání jeho účast. Dítě musí být vybaveno
cyklistckou plnou ochrannou přilbou.
Všichni závodníci Hyra sport - Head bike cupu startují v závodě na vlastní
nebezpečí a zodpovědnost. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za
způsobené materiální nebo zdravotní škody způsobené před závodem,při

tréninku nebo v průběhu samotného závodu. Všichni závodníci a jejich zákonní
zástupci s tmto souhlasí a svůj souhlas stvrzují v přihlášce do závodu.
Tratě: odrážedla : po asfaltu cca 100m
Tratě : dětské kategorie okruh cca 0,7km

Tratě : Starší žáci a Open cca 2km

Sponzoři: Hyra sport ,Head bike, Cabot, CK Valaška, Obec Lešná, Město
Valašské Meziříčí, Technické služby Valašské Meziříčí , Pekárna Pemo
Opava,Auto Lukáš,Allianz VM-Krutlková

