
Občianske združenie Občianske združenie Občianske združenie Občianske združenie Time4fun, o.z., Vás pozývajú dňa Time4fun, o.z., Vás pozývajú dňa Time4fun, o.z., Vás pozývajú dňa Time4fun, o.z., Vás pozývajú dňa 11116666.jú.jú.jú.júllllaaaa    2022 (sobota) na 2022 (sobota) na 2022 (sobota) na 2022 (sobota) na     

6666. kolo Detskej Východ MTB ligy s názvom . kolo Detskej Východ MTB ligy s názvom . kolo Detskej Východ MTB ligy s názvom . kolo Detskej Východ MTB ligy s názvom Moldavské Moldavské Moldavské Moldavské llllimity imity imity imity ––––    Moldava nad Moldava nad Moldava nad Moldava nad 

BodvouBodvouBodvouBodvou    
    

    

    

MIESTO KONANIAMIESTO KONANIAMIESTO KONANIAMIESTO KONANIA    A PREZENTÁCIAA PREZENTÁCIAA PREZENTÁCIAA PREZENTÁCIA    : : : : okolie okolie okolie okolie Športového areálu pod kopcom, Moldava nad Športového areálu pod kopcom, Moldava nad Športového areálu pod kopcom, Moldava nad Športového areálu pod kopcom, Moldava nad 

BodvouBodvouBodvouBodvou    

DÁTUM PRETEKOV : 16.7.2022, sobota, Moldava nad BodvouDÁTUM PRETEKOV : 16.7.2022, sobota, Moldava nad BodvouDÁTUM PRETEKOV : 16.7.2022, sobota, Moldava nad BodvouDÁTUM PRETEKOV : 16.7.2022, sobota, Moldava nad Bodvou    

PREZENTÁPREZENTÁPREZENTÁPREZENTÁCCCCIA : od IA : od IA : od IA : od 9999:30 do :30 do :30 do :30 do 11:0011:0011:0011:00    

ŠTARTOVNÉ :  pre kategórie ŠTARTOVNÉ :  pre kategórie ŠTARTOVNÉ :  pre kategórie ŠTARTOVNÉ :  pre kategórie BABY : 1 ,BABY : 1 ,BABY : 1 ,BABY : 1 ,----€, všetky ostatné kategórie : 5 ,€, všetky ostatné kategórie : 5 ,€, všetky ostatné kategórie : 5 ,€, všetky ostatné kategórie : 5 ,----€  Platba na mieste€  Platba na mieste€  Platba na mieste€  Platba na mieste    

KONTAKT : KONTAKT : KONTAKT : KONTAKT : demko@time4fun.skdemko@time4fun.skdemko@time4fun.skdemko@time4fun.sk, Gabriel , Gabriel , Gabriel , Gabriel Demko 0905 593722Demko 0905 593722Demko 0905 593722Demko 0905 593722    

ROZHODCA : Gabriel DemkoROZHODCA : Gabriel DemkoROZHODCA : Gabriel DemkoROZHODCA : Gabriel Demko    

PRIHLÁŠKY : PRIHLÁŠKY : PRIHLÁŠKY : PRIHLÁŠKY : ONLINE prihlasovanie vopred. Pretekári, ktorí už absolvovali preteky Detskej DVL ONLINE prihlasovanie vopred. Pretekári, ktorí už absolvovali preteky Detskej DVL ONLINE prihlasovanie vopred. Pretekári, ktorí už absolvovali preteky Detskej DVL ONLINE prihlasovanie vopred. Pretekári, ktorí už absolvovali preteky Detskej DVL 

v minulosti, obdržia pozývací v minulosti, obdržia pozývací v minulosti, obdržia pozývací v minulosti, obdržia pozývací ----    prihlasovací link emailom.prihlasovací link emailom.prihlasovací link emailom.prihlasovací link emailom.    

ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE : Záchranná služba východ o.z.ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE : Záchranná služba východ o.z.ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE : Záchranná služba východ o.z.ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE : Záchranná služba východ o.z.    

    

ŠTART ŠTART ŠTART ŠTART PRVEJ KATEGÓRIE : PRVEJ KATEGÓRIE : PRVEJ KATEGÓRIE : PRVEJ KATEGÓRIE : 11:30 11:30 11:30 11:30 ––––    BABYBABYBABYBABY    (nesúťažná)(nesúťažná)(nesúťažná)(nesúťažná)    

KATEGÓRIE Detskej Východ MTB ligyKATEGÓRIE Detskej Východ MTB ligyKATEGÓRIE Detskej Východ MTB ligyKATEGÓRIE Detskej Východ MTB ligy    sú totožné pre chlapcov i dievčatású totožné pre chlapcov i dievčatású totožné pre chlapcov i dievčatású totožné pre chlapcov i dievčatá    : : : :     

Počet kôl Počet kôl Počet kôl Počet kôl xxxx----CHCHCHCH    (chlapci) , (chlapci) , (chlapci) , (chlapci) , xxxx----D (dievčatá)D (dievčatá)D (dievčatá)D (dievčatá)    

    

BABY : BABY : BABY : BABY :         rok nar. 20rok nar. 20rok nar. 20rok nar. 2018181818    aaaa mladšímladšímladšímladší    1 baby okruh1 baby okruh1 baby okruh1 baby okruh    CH, D    CH, D    CH, D    CH, D                                    ddddĺĺĺĺžka 1 okruhu 120 m.žka 1 okruhu 120 m.žka 1 okruhu 120 m.žka 1 okruhu 120 m.    

MIKRO :MIKRO :MIKRO :MIKRO :                        rok nar.2016 rok nar.2016 rok nar.2016 rok nar.2016 ––––    2017201720172017                2 CH, 2 D2 CH, 2 D2 CH, 2 D2 CH, 2 D    krátke pretekkrátke pretekkrátke pretekkrátke pretek....    okruhy  okruhy  okruhy  okruhy                          400400400400    m. m. m. m. ŽLTÁŽLTÁŽLTÁŽLTÁ    

MILIMILIMILIMILI    ::::                                rok nar.2014 rok nar.2014 rok nar.2014 rok nar.2014 ––––    2015201520152015                2 CH, 2 D2 CH, 2 D2 CH, 2 D2 CH, 2 D    stredné pretekstredné pretekstredné pretekstredné pretek....okruhy okruhy okruhy okruhy                     800 800 800 800 m. m. m. m. MODRÁMODRÁMODRÁMODRÁ    

MINI :MINI :MINI :MINI :                                rok nar.2012 rok nar.2012 rok nar.2012 rok nar.2012 ––––    2013201320132013                3 CH, 2 D3 CH, 2 D3 CH, 2 D3 CH, 2 D    dlhé dlhé dlhé dlhé pretekpretekpretekpretek....    okruhyokruhyokruhyokruhy                                    1.000 m1.000 m1.000 m1.000 m. ČERVENÁ. ČERVENÁ. ČERVENÁ. ČERVENÁ    

ML. ŽIACI :ML. ŽIACI :ML. ŽIACI :ML. ŽIACI :    rok nar.2010 rok nar.2010 rok nar.2010 rok nar.2010 ––––    2011201120112011                    4 CH, 3 D4 CH, 3 D4 CH, 3 D4 CH, 3 D    dlhédlhédlhédlhé    pretpretpretpret....    okruhov  okruhov  okruhov  okruhov                                      1.000 1.000 1.000 1.000 m. ČERVENÁm. ČERVENÁm. ČERVENÁm. ČERVENÁ    

ST. ŽIACI : ST. ŽIACI : ST. ŽIACI : ST. ŽIACI :     rok nar.2008 rok nar.2008 rok nar.2008 rok nar.2008 ––––    2009200920092009        5555    CH, CH, CH, CH, 4444    DDDD    dlhdlhdlhdlhýchýchýchých    pretpretpretpret....    okruhovokruhovokruhovokruhov                            1.000 1.000 1.000 1.000 m. ČERVENÁm. ČERVENÁm. ČERVENÁm. ČERVENÁ    

    

VVVV prípadeprípadeprípadeprípade,,,,    ak vak vak vak v danej kategórii DIEVČATdanej kategórii DIEVČATdanej kategórii DIEVČATdanej kategórii DIEVČAT,,,,    bude prihlásených menejbude prihlásených menejbude prihlásených menejbude prihlásených menej    pretekárpretekárpretekárpretekáriekiekiekiek, organizátor ich , organizátor ich , organizátor ich , organizátor ich 

môže môže môže môže odšodšodšodštartovať spolu startovať spolu startovať spolu startovať spolu s chlapcamichlapcamichlapcamichlapcami, inak štartujú s, inak štartujú s, inak štartujú s, inak štartujú s krátkym časovým sklzomkrátkym časovým sklzomkrátkym časovým sklzomkrátkym časovým sklzom....    Vyššie uvedené Vyššie uvedené Vyššie uvedené Vyššie uvedené 

dĺžky jedného kola.dĺžky jedného kola.dĺžky jedného kola.dĺžky jedného kola.        

    

Viac info na Viac info na Viac info na Viac info na www.time4fun.skwww.time4fun.skwww.time4fun.skwww.time4fun.sk    

    

PARTNERI PODUJATIA : PARTNERI PODUJATIA : PARTNERI PODUJATIA : PARTNERI PODUJATIA : Time4fun, o.z., Bicycle Garage, Time4fun, o.z., Bicycle Garage, Time4fun, o.z., Bicycle Garage, Time4fun, o.z., Bicycle Garage, Mesto Moldava nad Bodvou, EUROMesto Moldava nad Bodvou, EUROMesto Moldava nad Bodvou, EUROMesto Moldava nad Bodvou, EURO----

PLECH s.r.o., KOVDAN s.r.o.PLECH s.r.o., KOVDAN s.r.o.PLECH s.r.o., KOVDAN s.r.o.PLECH s.r.o., KOVDAN s.r.o., FTMgraphic, Športový areál pod Kopcom, FTMgraphic, Športový areál pod Kopcom, FTMgraphic, Športový areál pod Kopcom, FTMgraphic, Športový areál pod Kopcom, Mestský športový klub , Mestský športový klub , Mestský športový klub , Mestský športový klub 

Moldava nad Bodvou, MsKs Moldava nad Bodvou,Moldava nad Bodvou, MsKs Moldava nad Bodvou,Moldava nad Bodvou, MsKs Moldava nad Bodvou,Moldava nad Bodvou, MsKs Moldava nad Bodvou,    Naša levandula,Naša levandula,Naša levandula,Naša levandula,    

 

Preteky sa konajú počas Dňa rodiny v Moldave, t.j. vPreteky sa konajú počas Dňa rodiny v Moldave, t.j. vPreteky sa konajú počas Dňa rodiny v Moldave, t.j. vPreteky sa konajú počas Dňa rodiny v Moldave, t.j. v blízkosti budú sprievodné programy, blízkosti budú sprievodné programy, blízkosti budú sprievodné programy, blízkosti budú sprievodné programy, 

pravdepodobne tak ako po minulé ročníky.pravdepodobne tak ako po minulé ročníky.pravdepodobne tak ako po minulé ročníky.pravdepodobne tak ako po minulé ročníky. 

 

 

VVVV Mokranciach 15.6.2022Mokranciach 15.6.2022Mokranciach 15.6.2022Mokranciach 15.6.2022        organizačný tím Time4fun, o.z.organizačný tím Time4fun, o.z.organizačný tím Time4fun, o.z.organizačný tím Time4fun, o.z. 

 
 
 
 
 


