
    

Samospráva obce Veľká Ida, v spolupráci s občianskym združením Time4fun, o.z., Samospráva obce Veľká Ida, v spolupráci s občianskym združením Time4fun, o.z., Samospráva obce Veľká Ida, v spolupráci s občianskym združením Time4fun, o.z., Samospráva obce Veľká Ida, v spolupráci s občianskym združením Time4fun, o.z., 

Vás pozývajú dňa 23.apríla 2022 (sobota) na Vás pozývajú dňa 23.apríla 2022 (sobota) na Vás pozývajú dňa 23.apríla 2022 (sobota) na Vás pozývajú dňa 23.apríla 2022 (sobota) na     

1. kolo Detskej Východ MTB ligy s názvom Castle Cross1. kolo Detskej Východ MTB ligy s názvom Castle Cross1. kolo Detskej Východ MTB ligy s názvom Castle Cross1. kolo Detskej Východ MTB ligy s názvom Castle Cross    ----    Veľká IdaVeľká IdaVeľká IdaVeľká Ida....    
    

    

    

MIESTO KONANIA : MIESTO KONANIA : MIESTO KONANIA : MIESTO KONANIA : KKKKaštieľ 42, Veľká Idaaštieľ 42, Veľká Idaaštieľ 42, Veľká Idaaštieľ 42, Veľká Ida    044 55044 55044 55044 55, areál parku v, areál parku v, areál parku v, areál parku v okolí kaštieľa.okolí kaštieľa.okolí kaštieľa.okolí kaštieľa.    

PREZENTÁPREZENTÁPREZENTÁPREZENTÁCCCCIA : Park vIA : Park vIA : Park vIA : Park v okolí kaštieľa vo Veľkej Ide od okolí kaštieľa vo Veľkej Ide od okolí kaštieľa vo Veľkej Ide od okolí kaštieľa vo Veľkej Ide od 8888:30 do :30 do :30 do :30 do 11:3011:3011:3011:30    

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 Demko 0905 593722, Gabriel Demko 0905 593722, Gabriel Demko 0905 593722, Gabriel Demko 0905 593722    

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

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

minulosti, obdržia pozývací minulosti, obdržia pozývací minulosti, obdržia pozývací 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 PRVEJ KATEGÓRIE : ŠTART PRVEJ KATEGÓRIE : ŠTART PRVEJ KATEGÓRIE : ŠTART PRVEJ KATEGÓRIE : 11:45 11:45 11:45 11:45 ----    BABYBABYBABYBABY    

KATEGÓRIE Detskej Východ MTB liKATEGÓRIE Detskej Východ MTB liKATEGÓRIE Detskej Východ MTB liKATEGÓRIE Detskej Východ MTB ligygygygy    sú totožné pre chlapcov i dievčatású totožné pre chlapcov i dievčatású totožné pre chlapcov i dievčatású totožné pre chlapcov i 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                        spolu 120 m. ŽLTÁspolu 120 m. ŽLTÁspolu 120 m. ŽLTÁspolu 120 m. ŽLTÁ    

MIKRO :MIKRO :MIKRO :MIKRO :    rok nar.2016 rok nar.2016 rok nar.2016 rok nar.2016 ----    2017201720172017    2222    krátkkrátkkrátkkrátkeeee    pretekárskpretekárskpretekárskpretekárskeeee    okruhokruhokruhokruhyyyy                spolu spolu spolu spolu 1,301,301,301,30    kkkkm. m. m. m. ČIERNAČIERNAČIERNAČIERNA    

MILIMILIMILIMILI    ::::        rok nar.2014 rok nar.2014 rok nar.2014 rok nar.2014 ----    2015201520152015    2222xxxx    strednstrednstrednstrednýýýý    pretekárskpretekárskpretekárskpretekárskyyyy    okruhokruhokruhokruh                spolu spolu spolu spolu 1,90 k1,90 k1,90 k1,90 km. m. m. m. MODRÁMODRÁMODRÁMODRÁ    v1v1v1v1    

MINI :MINI :MINI :MINI :        rok nar.2012 rok nar.2012 rok nar.2012 rok nar.2012 ----    2013201320132013    3333xxxx    strednýstrednýstrednýstredný    pretekárskypretekárskypretekárskypretekársky    okruhokruhokruhokruh                spolu spolu spolu spolu 2,70 km2,70 km2,70 km2,70 km    MODRÁ v2MODRÁ v2MODRÁ v2MODRÁ v2    

ML. ŽIACI :ML. ŽIACI :ML. ŽIACI :ML. ŽIACI :    rok nar.2010 rok nar.2010 rok nar.2010 rok nar.2010 ----    2011201120112011    2222xxxx    dlhýdlhýdlhýdlhýchchchch    pretekárskypretekárskypretekárskypretekárskychchchch    okruhokruhokruhokruhovovovov        spolu spolu spolu spolu 3,8 km3,8 km3,8 km3,8 km    ČERVENÁČERVENÁČERVENÁČERVENÁ    

ST. ŽIACI : ST. ŽIACI : ST. ŽIACI : ST. ŽIACI :     rok nar.2008 rok nar.2008 rok nar.2008 rok nar.2008 ----    2009200920092009    3333xxxx    dlhýdlhýdlhýdlhýchchchch    pretekárskypretekárskypretekárskypretekárskychchchch    okruhokruhokruhokruhov ov ov ov spolu spolu spolu spolu 5,70 km5,70 km5,70 km5,70 km    ČERVENÁČERVENÁČERVENÁČERVENÁ    

    

Organizátor môže pristúpiť Organizátor môže pristúpiť Organizátor môže pristúpiť Organizátor môže pristúpiť kkkk úpúpúpúprave,rave,rave,rave,    respresprespresp....    počtu kpočtu kpočtu kpočtu kôlôlôlôl    

    

VVVV prípadeprípadeprípadeprípade,,,,    ak vak vak vak v danej kategórii DIEVČATdanej kategórii DIEVČATdanej kategórii DIEVČATdanej kategórii DIEVČAT,,,,    bude prihlásených 5 abude prihlásených 5 abude prihlásených 5 abude prihlásených 5 a menejmenejmenejmenej    pretekárovpretekárovpretekárovpretekárov, organizátor ich , organizátor ich , organizátor ich , organizátor ich 

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

    

Viac info na Viac info na Viac info na Viac info na www.timwww.timwww.timwww.time4fun.ske4fun.ske4fun.ske4fun.sk    

    

PARTNERI PODUJATIA : PARTNERI PODUJATIA : PARTNERI PODUJATIA : PARTNERI PODUJATIA : Samospráva obce Veľká Ida a Time4funSamospráva obce Veľká Ida a Time4funSamospráva obce Veľká Ida a Time4funSamospráva obce Veľká Ida a Time4fun,,,,    o.z.o.z.o.z.o.z., BC Trade, , BC Trade, , BC Trade, , BC Trade, MIHU, MIHU, MIHU, MIHU, Bicycle Bicycle Bicycle Bicycle 

GarageGarageGarageGarage, DVL, DVL, DVL, DVL    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


