
PEKELNÉ LESY 

Propozice 

2. ročník veřejného silničního závodu 

Závod je součástí Českolipského silničního poháru 

 

Datum a místo: 11.8.2019, chatová osada Racek, Rumburk 

Pořadatel: UNLIMITED CZECH TEAM (David Fanderlik, Tereza Hlinková) 

Prezentace: V místě prezentace je také vyhlášení, WC, úschovna kol a jídlo s pitím 

 

Kategorie: Ženy (15 a více) – 30km 

Starší Žáci (12-14) – 30km 

Junioři (15-18) – 30km 

Muži Elite (19-39) – 43km 

Muži Masters (40-49) – 43km 

Veteráni (50 a více) – 43km 

 

Startovné: 150 Kč do 10.7.2019 !prosíme, pokuste se přihlásit v tomto termínu! 

                    200 Kč do 31.7.2019 

                    Platba musí být spojena s přihlášením do 5 dnů jinak následuje odhlášení 

                    Cena startovného se odvíjí ode dne zaplacení 

                    Při nečekané situaci možný přepis startovného na jiného závodníka s doplacením 

50%  

V ceně: pití, oběd (guláš), zajištění tratě, startovní balíček (číslo s vlastním jménem, 

samolepka atd.), SOS, ceny pro první tři v každé kategorii 

Přihlášky: limit 50 závodníků, https://www.nazavody.cz/zavod/pekelne-lesy/ 

 

Kontakt: uczecht@gmail.com 

 

 

https://www.nazavody.cz/zavod/pekelne-lesy/


 

Stručná pravidla 

Každý závodník, který odeslal přihlášku souhlasí se startem na vlastní nebezpečí a také 

souhlasí se zveřejněním fotek a videí ze závodu. 

Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem. 

Cyklistická helma povinná. 

Každý je povinen dodržovat pravidla silničního provozu, provoz nebude omezován. 

Závodníci tratí na 30 km (Junioři, Ženy) jsou povinni udělat prostor trati 43 km (Elite, 

Masters) při předjíždění. 

Limit pro dojetí závodu jsou 2 hodiny. 

 

PEKELNÉ LESY 

Časový Harmonogram 

2. ročník veřejného silničního závodu 

Závod je součástí Českolipského silničního poháru 

 

Sobota 10.8.2019 

17:00-18:00 – prezentace závodníků 

Neděle 11.8.2019 

8:30-10:00 – prezentace závodníků 

do 10:59 – řazení na START  

11:00 – START všech kategorií 

13:00 – limit pro dojetí všech závodníků 

14:00 – vyhlášení vítězů všech kategorií 

Do 15:00 – oběd  

 



 

PEKELNÉ LESY 

Obrázky s GPS 

2. ročník veřejného silničního závodu 

Závod je součástí Českolipského silničního poháru 

 

 

                                                                                                               Prezentace 

                                                                                                                                

Prezentace - 50.9704581N, 14.5438353E 

START/CÍL - 50.9676000N, 14.5380900E 

 

                                                                                         

 

                                                    START/CÍL 

 


