Samospráva obce Čečejovce a občianske
občianske združenie Time4fun, o.z., Vás
pozývajú dňa 30.jú
30.júl
.júla 2022 (sobota) na
7. kolo Detskej Východ MTB ligy s názvom #zdolaj CSÉCS – v Čečejovciach

MIESTO KONANIA A PREZENTÁCIA : okolie amfiteátra v Čečejovciach
DÁTUM PRETEKOV : 30.7.2022,
30.7.2022, sobota, Čečejovce
PREZENTÁC
PREZENTÁCIA : od 10:00
10:00 do 11:00
ŠTARTOVNÉ : pre kategórie BABY : 1 ,,--€, všetky ostatné kategórie : 5 ,,--€ Platba na mieste
Obyvatelia s trvalým pobytom v Čečejovciach zdarma
demko@time4fun.sk,, Gabriel Demko 0905 593722
KONTAKT : demko@time4fun.sk
ROZHODCA : Gabriel Demko
PRIHLÁŠKY : ONLINE prihlasovanie vopred. Pretekári, ktorí už absolvovali preteky Detskej
DVL)) v minulosti, obdržia pozýva
pozývací
MTB ligy (DVL
cí - prihlasovací link emailom.
dobrovoľľný hasičský zbor
ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE : Miestny dobrovo
ŠTART PRVEJ KATEGÓRIE : 11:30 – BABY (nesúťažná)
KATEGÓRIE Detskej Východ MTB ligy sú totožné pre chlapcov i dievčatá :
Počet kôl x- CH (chlapci) , x-D (dievčatá)
BABY :
rok nar. 2018
dĺžka 1 okruhu 120 m.
2018 a mladší 1 baby okruh CH, D
rok nar.2016 – 2017 2 CH, 2 D krátke pretek.
750 m. ŽLTÁ
MIKRO :
pretek. okruhy
rok nar.2014 – 2015 2 CH, 2 D stredné pretek.
MILI :
pretek. okruhy 1.200
1.200 m. MODRÁ
rok nar.2012 – 2013 2 CH, 2 D dlhé pretek.
1.4
MINI :
pretek. okruhy
1.400 m.
m. ČERVENÁ
1.4
ML. ŽIACI : rok nar.2010 – 2011 4 CH, 4 D dlhých
dlhých pret.
pret . okruhov
1. 400 m. ČERVENÁ
1.4
ST. ŽIACI : rok nar.2008 – 2009 5 CH, 5 D dlhých
dlhých pret.
pret . okruhov
1. 400 m. ČERVENÁ
V prípade,
prípade, ak v danej kategórii DIEVČAT,
DIEVČAT, bude prihlásených menej pretekáriek
pretekáriek,
iek, organizátor ich
môže odštartovať
odštartovať spolu s chlapcami,
chlapcami, inak štartujú s krátkym časovým sklzom.
sklzom. Vyššie uvedené
sú dĺžky jedného kola.
Viac info na www.time4fun.sk
Preteky sa konajú počas Dňa rodiny v Moldave, t.j. v blízkosti budú sprievodné programy pre
deti a dospelých
dospe lých,
lých, pravdepodobne tak ako po minulé ročníky.

V Mokranciach 1.
1.7.2022

organizačný tím Time4fun, o.z.

