PROPOZÍCIE 2019 – Pachova cyklovačka
Pozývame Vás na 1. ročník PACHOVEJ CYKLOVAČKY, cykloakcie na horských bicykloch
a zároveň na1. kolo cyklopreteku MTB série o pohár Liptova “Cvyklo pohár 2019” v okolí
obce Hybe a hybského chotára
Usporiadateľ: OZ V poHYBE, Cykloparobok Východná, o.z.
Hlavní organizátori pretekov: Ján Žiška, email: ziska007@gmail.com,
Ján Lehotský, email: lehotsky@yasky.sk

Dátum konania:
sobota 15.06.2019
Miesto konania:
Areál bežeckého lyžovania (bežecké
trate) Hybe, okres Liptovský Mikuláš
Registrácia: preteky.snowski.sk
Miesto: TJ TATRAN Hybe (lyžiarska budova pri futbalovom ihrisku)
Registrácia na preteky na odkaze:....................................................................
Prezentácia v deň pretekov od 8:00 do 9:30. Výklad trate: 09:50 hod.
Maximálny celkový počet štartujúcich na „Červenej trati“- Cvyklo pohár: 100

Každý účastník štartuje na vlastné riziko. Cyklistická prilba je povinná pre všetky
kategórie !

Štart:

10:00 hod :červená trať („...1300 hrmených...“) - Juniori, Juniorky, Muži, Ženy,
Veteráni, Veteránky

10:10 hod: žltá trať („...lindaj, lindaj...“) - detské kategórie od mini po mladšie deti,
v 5min. intervaloch po sebe

11:00 hod: modrá trať(„...daj sem bičík...“) - starší žiaci, staršie žiačky
od 11:05 hod: modrá trať(„...oné...“) - rekreačný cyklisti
( bez merania času - „na pohodu“ )
Vyhodnotenie: 13:00 hod. – „červená trať“
13:30 hod.- „žltá a modrá trať“

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť harmonogram preteku bez predchádzajúceho
upozornenia.

Trate:
1. Červená trať („...1300 hrmených...“)- určená pre kategórie hodnotených v Cvyklo
pohári (Juniori, Juniorky, Muži, Ženy, Veteráni, Veteránky)
parametre: dĺžka 19,9 km, prevýšenie 541 m
- trať môžu absolvovať aj rekreační cyklisti (bez merania času a prítomnosti kontrol
a po skončení preteku registrovaných cyklistov na Červenej trati, cca od 11:05)

2. Žltá trať („...lindaj, lindaj...“) -určená pre detské kategórie od mini po mladšie deti,
približne v 5min. intervaloch po sebe
- dĺžka a náročnosť trate prispôsobená najmladším kategóriám (od 1- do max 2,5 km
s miernym vlnitým profilom- bežecké trate)
- súťažiacim deťom bude pred štartom kontrolovaný technický stav bicykla
( podmienkou pripustenia na štart sú dve, plne funkčné brzdy !! )

3. Modrá trať(„...daj sem bičík...“)- určená pre starších žiakov a staršie žiačky
- Modrá trať je určená aj pre rekreačných cyklistov(„...oné...“), ktorí záverečný
kilometer do ciela môžu prejsť po obecných komunikáciach
- Rekreační cyklisti idú bez merania času
parametre: dĺžka trate – 10,6 km, prevýšenie 268 m

Na tratiach nie sú občerstvovacie stanice.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť trate bez predchádzajúceho upozornenia.

Štartovné:
Červená trať: 8 € – pri registrácii online
SK5809000000005121723507 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)
Špecifický symbol - 150619
12 € - pri registrácii na mieste, v deň preteku
maximálny počet 100 pretekárov
2 € – všetci ostatní účastníci
V cene je občerstvenie a nápoj v cieli, losovanie tomboly, spoznanie „Pachovho“ chotára,
výhľad na panorámu Západných, Vysokých a Nízkych Tatier a iné

Kategórie:
Mini – dievčatá, 2015-2014
Mini – chlapci, 2015-2014
Malé deti – dievčatá, 2013-2012
Malé deti – chlapci, 2013-2012
Mladší žiaci – dievčatá, 2011-2008
Mladší žiaci – chlapci, 2011-2008
Starší žiaci – dievčatá, 2007-2004
Starší žiaci – chlapci, 2007-2004
Juniorky, 2003-2001
Juniori, 2003-2001
Ženy, 2000-1980
Muži, 2000-1980
Veteránky, 1979 a staršie
Veteráni, 1979 a starší
Kategória bude otvorená pre min. 5 pretekárov, inak bude zlúčená s inou kategóriou.

Ceny:
Vyhlásenie najlepších pretekárov v jednotlivých kategóriách.
Vyhlásenie najlepších domácich pretekárov (Hybe, Východná)
Detské štartovné čísla (žltá trať- „...lindaj, lindaj...“), budú zaradené do tomboly, kde

hlavná cena je BICYKEL od hlavného sponzora

Parkovanie:
- pri futbalovom ihrisku TJ Tatran Hybe (pri multifunkčnom ihrisku)
- cesta k čističke
- pri Kultúrnom dome v centre obce

REGISTRÁCIA:
Registrácia na pretek a informácie na odkaze:

