
Závod na Černou horu  na kolečkových lyžích 9.9.2017
start  v Čisté -  Hoffmanovy boudy  -  cíl u Zinneckerových bud

Silvini Skiroll Classics 2017

Pořadatel :     ČSK SKI Vysoké nad Jizerou, firma JOVE

Datum :          9.9.2017

Prezentace:    12.00.- 13.30 v Čisté 100 m od odbočky z hlavní silnice směr Černý důl  

Start :              14.00  rollski classic 

Délka trati :    12, km  , převýšení 650 m

 Startují : ženy a muži narození  v roce 2002 a starší 

Kategorie : Muži, ženy , muži nad 50 let, ženy nad  40 let

                           CLASSIC: kolečkové lyže na klasiku s průměrem  koleček do 8 cm

Občerstvení :  na 6.5 km čaj , iont

Ceny :     DO 3. MÍSTA   finanční + medaile 

Startovné: 200,- Kč  na účet 19-1304139399/0800 / musí být  na účtu do 8.9.2016 /     , 

dvojzávod :       ŠPINDLEROVKA  A  ČERNÁ HORA  300,-Kč -   později a v den startu 400Kč

Přihlášky :  http://www.sportchallenge.cz/    

                            / JEN V OMEZENÝCH  PŘÍPADECH   na místě a to nejpozději 1 HODINU  před startem  ZA 
ZVÝŠENOU  CENU/

Ubytování: Ubytování můžeme zajistit na základě předběžného zajednání ve Vrchlabí v turistické  

                          ubytovně DDM Pelíšek.

Doprava : Dopravu věcí  do cíle  zajistí  pořadatel.

Vyhlášení vítězů:    v cíli v 15:30 

Další informace o seriálu  na stránkách: www.silviniskirollclassics.com

Pozn.                      povinná přilba, brýle        

www.jove.wz.cz

                                                                                       

      Za pořadatele: Josef Vejnar, 737 840 857

                               

http://www.silviniskirollclassics.com/
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