
Velká cena města Ústí nad Orlicí
Závod pro veřejnost všech věkových kategorií

8. května 2016, start v 11:00h

Velká cena města Ústí nad Orlicí
Závod pro veřejnost všech věkových kategorií

8. května 2016, start v 11:00h

více informací na:
http://ctc.wz.cz/andrlak

start: v 11:00, Lázeňská ulice u PVT
(z Ústí nad Orlicí směr Litomyšl)

cíl: chata Hvězda na Andrlově Chlumu
prezentace: v 8:00 - 10:00 hod, 200m od místa startu ve firmě

, s. r. o.FORT FRAMES
startovné: 50,- Kč
kategorie: Děti silnice: do 11, 12-13,14-15, 17-18 let, MTB: do 18 let

Muži silnice: 19-39, 40-49, 50-59, nad 60 let, MTB: 19-39, nad 40 let
Ženy silnice: do 11, 12-17, nad 18 let, MTB: bez rozdílu věku

další info: Startuje se od 11:00 v minutových intervalech,
podle startovních čísel, silniční i MTB společně.
Překonání silničního traťového rekordu (8:34, držitel Aleš
Kestler) bude finančně ohodnoceno. MTB rekord bude stanoven.
MTB trať: za 2. zatáčkou vlevo, „Řehořákem” k zatáčce
„U Zabítého”, dále po silnici do cíle, viz. mapka na webu
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