
Propozice 

Enduro Lučina 2017

v rámci seriálu Moravsko-Slovenský  EL-ENG DH cup 

Pořadatel: 
SK Grafobal ve spolupráci s Trail of Life

Termín závodu: 7- 8.10.2017

Místo závodu: rekreační oblast Tvarožná Lhota – Lučina  
GPS:48,861744 17,390027
 
http://www.trailoflife.cz/clanek/41-to-je-trail-of-life-video/

Trať: 4 RZ  …... celková délka tratě 30 km ….... časový limit závodu  4,5 hod.

RZ 1  Lipinka    1400 m
RZ 2  Pacholek   1300 m
RZ 3  Bukový      2200 m 
RZ 4  Zmiják      1400 m

Občerstvení: formou bufetu v prostoru startu a cíle

Trenink : trať bude vyznačena a připravena v sobotu od 11 hod. Závod se dá absolvovat
i bez tréninku ,,na oči“ . Trať bude dobře značená páskou a směrovými šipkami.  

Vypsané kategorie: 

Junior 17 - 18 let                ( 2000 - 1999) 

Naděje + Kadet 11 - 16 let ( 2006 - 2001)

Muži Elite 19 - 29 let          ( 1998 - 1988) 

Hobby Full 19 - 29 let         ( 1998 - 1988)

Masters 30 - 39 let               ( 1987 - 1978)  + Super Masters 40 - 99 let ( 1977-1918 )

Ženy    bez rozdílu věku        

Kategorie Master + Super Master startuje společně a vyhlašují se 3 nejlepší jezdci + vítěz 
SuperMasters. 
Kategorie Naděje + Kadet startuje společně a vyhlačují se 3 nejlepší jezdci .

Kancelář závodu + registrace : Infocentrum lučina 

Startovné :   500,-kč  ( 20,-eu)   

Registrace: od 29.9 2017 do 6.10.2017  do 20 hod. na www.moravskoslovenskydhcup.eu
Zaregistrovaní jezdci dostanou Monster energy 

http://www.trailoflife.cz/clanek/41-to-je-trail-of-life-video/
http://www.moravskoslovenskydhcup.eu/


Povinná výbava: helma (XC, nebo integrální) chránič páteře, nebo baťoh 
s  integrovaným  chráničem  páteře  .  Doporučujeme  chrániče  kolen,  loktů,rukavice  a
brýle. 

Časový plán:

Sobota 7.10.2017
 
10:00 – 18:00  volný trénink bez pořadatelského zajištění
16:00 – 18:00 registrace přihlášky pro všechny kategorie

neděle:8.10.2017

09:00 – 10:00 možnost volného tréninku 
08:30 – 09:30             registrace 
10:00                          start závodu podle kategorií

30 min po dojezdu vyhlášení výsledků pro všechny kategorie

Minimální prémie: 

10.000,-Kč  při účasti  min. 150 startujících 

15.000,-Kč  při účasti  min. 200 startujících 

20.000,-Kč  při účasti  min. 250 startujícících 

25.000,-Kč  při účasti  min. 300 startujících

Věcné ceny + trofeje: získají jezdci za 1-3.místo 

Tombola startovních čísel : tradičně po vyhlášení výsledků

Pořadatel si vyhrazuje právo na doplnění a změny v rozpisu závodu.

Infolinka k závodu : 602553211 -  hlavní pořadatel

Ubytování  :  http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Trail-of-Life-Bile-Karpaty---
singletraily-a-MTB-ok.aspx

Důležitá telefonní čísla při závodu:  z bezpečnostních důvodů doporučujeme mít u sebe mobil

rychlá zdravotní služba  -  155
ředitel závodu     -     602553211   

Zdeněk Florián – ředitel závodu                                                     

http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Trail-of-Life-Bile-Karpaty---singletraily-a-MTB-ok.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Trail-of-Life-Bile-Karpaty---singletraily-a-MTB-ok.aspx

