Samospráva obce Veľká Ida, v spolupráci s občianskym združením Time4fun, o.z.,
Vás pozývajú dňa 23.apríla 2022 (sobota) na

1. kolo Detskej Východ MTB ligy s názvom Castle Cross - Veľká Ida
Ida..

MIESTO KONANIA : Kaštieľ 42, Veľká Ida 044 55,
55, areál parku v okolí kaštieľa.
PREZENTÁC
PREZENTÁ
CIA : Park v okolí kaštieľa vo Veľkej Ide od 8:30 do 11:30
ŠTARTOVNÉ : pre kategórie BABY : 1 ,,--€, všetky ostatné kategórie : 5 ,,--€ Platba na mieste
KONTAKT : demko@time4fun.sk,
demko@time4fun.sk, Gabriel Demko 0905 593722
ROZHODCA : Gabriel Demko
PRIHLÁŠKY : ONLINE prihlasovanie vopred.
vopred. Pretekári, ktorí už absolvovali preteky Detskej DVL v
minulosti, obdržia pozývací - prihlasovací link emailom.
ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE : Záchranná služba východ o.z.
ŠTART PRVEJ KATEGÓRIE : 11:45 - BABY
KATEGÓRIE Detskej Východ MTB ligy
ligy sú totožné pre chlapcov i dievčatá :
BABY :
rok nar. 2018
spolu 120 m. ŽLTÁ
20 18 a mladší 1 baby okruh
MIKRO :
rok nar.2016 - 2017
2 krátke
spolu 1,30 km. ČIERNA
krátke pretekárske
pretekárske okruhy
okruhy
MILI :
rok nar.2014 - 2015
2x stredný
stredný pretekársky
pretekársky okruh spolu 1,90 km.
km. MODRÁ v1
MINI :
rok nar.2012 - 2013
3x stredný pretekársky okruh spolu 2,70 km MODRÁ v2
ML. ŽIACI :
rok nar.2010 - 2011
2x dlhých
dlhých pretekárskych
pretekárskych okruhov
okruhov spolu 3,8 km ČERVENÁ
ST. ŽIACI :
rok nar.2008 - 2009 3x dlhých
dlhých pretekárskych
pretekárskych okruhov
okruhov spolu 5,70 km ČERVENÁ
Organizátor môže pristúpiť k úprave,
úprave, resp.
resp. počtu kôl
kôl
V prípade,
prípade, ak v danej kategórii DIEVČAT,
DIEVČAT, bude prihlásených 5 a menej pretekárov,
pretekárov, organizátor ich
môže odštartovať
odštartovať spolu s chlapcami,
chlapcami, inak štartujú s krátkym časovým sklzom.
sklzom.
Viac info na www.time4fun.sk
www.time4fun.sk
PARTNERI PODUJATIA : Samospráva obce Veľká Ida a Time4fun,
Time4fun, o.z.,
o.z., BC Trade, MIHU, Bicycle
Garage,, DVL
Garage

