
KRUŠNOHORSKÝ 
MARATHON

 

 

 
Krušnohorský MTB Marathon  byl přemíst
do Chomutova do areálu Domovinka. Závod pro dosp
situován převážně v lesnatém prostředí 
lesních cestách, ale najdete zde i pěkný trail. T
výjezdy po rychlém povrchu, ale i v trailovém 
takže tu jsou i pěkné rychlé a technické s
aby si každý biker užil a to bez rozdílu výkonnosti.
 
Pro dětské závody je tu ideální terén, který 
připravit velmi technickou, ale nenáročnou tra
s krátkými technickými výjezdy. Start a cíl d
areálu Domovinka. 
 
V areálu Domovinka je k dispozici skvě
dostupné prostorné parkoviště. 
 
Mapka : 
Mapka se připravuje ... 
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Areál Domovinka
Kosmova 5922
 
GPS : N 50°28.00703', E 13°23.49605'
 

Jan Král

Pavel Bocian

 

OHLASY ZÁVODNÍK
Napište nám ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pohar

 

 

KATEGORIE  
Mužské kategorie ANO 
Ženské kategorie ANO 

Chlapecké kategorie ANO 
Dívčí kategorie ANO 

Předškoláci ANO 

TRATĚ 
Délka tratě 40 km (2x 20km) 

Celkové převýšení 824 m 
Délka okruhu 20 km 

Technická náročnost PRŮMĚRNÁ 
Divácká atraktivita PRŮMĚRNÁ 

POVRCH 
10 20 30 40 50 60 70 80 

        
        
        
        

MÍSTO 
Domovinka  (bývalý areal ploché dráhy). 

Kosmova 5922, 430 01 Chomutov  

N 50°28.00703', E 13°23.49605' 

KONTAKTY  
Jan Král +420 602 451 052 

 jan.kral@kingbike.cz 
Pavel Bocian +420 732 750 712 

 p.bocian@seznam.cz 

OHLASY ZÁVODNÍKŮ 
Napište nám ... 

http://www.pohar-peruna.cz 


