
VEJPRTY TOUR 2016     8. ROČNÍK 

 

Předem Vás všechny zveme a letošní ročník se zaměříme na délku většiny tratí, případně 

náročnost. Jak se zdá, pro většinu jeto stále málo   

 

 

 

Dne 20. 8. 2016 si vás město Vejprty dovoluje pozvat na sedmý ročník závodu horských kol 

Vejprty tour. Tradiční místo srazu účastníků je náměstí T.G.M. Kategorie odstrkovadla, M6, 

Z6 proběhne na náměstí případně u malé školy prostor. Ostatní dětské kategorie budou 

startovat na náměstí směrem do ulice M.Gorkého s výjezdem do terénu. 

 

Mistrovský závod opět startuje hromadně z náměstí ve 13.00 hod.  

 

Přítomnost rodičů na startu či jejich pomoc po trati zakázána. Mimo kategorie do 6 let a 

odstrkovadel. 

Startovní podmínky:  
 
Všichni závodníci se zúčastní závodu „na vlastní nebezpečí“.  Regulace bude 
zajištěna pořadatelskou službou. I přes velmi slabý provoz je bezpodmínečně nutné 
dodržovat pravidla silničního provozu. Na trať nebude vpuštěn závodník bez 
ochranné cyklistické přilby. 
 

Starty dětských závodů v 10.00 hod - startovné od kategorie M6 a výše 50,- Kč.  

                                         Vejprtské děti zdarma. 

 

Start hlavního závodu  ve 13 hod.. startovné 200,- Kč předem přihlášení na stránkách 

poháru do 20.8.2016, na místě poplatek 250,- Kč. Vejprtští závodníci zdarma. 

 

Start a registrace závodníků-Vejprtské náměstí max. 30 min před startem kategorie 
 
Dětské kategorie 
 

       10.00 hod start odstrkovadla pro nejmenší 1x okruh náměstí 

  M6 : chlapci do 6 let (ročník 2010 a mladší)  cca  800m 

 Z6 :  dívky do 6 let (ročník 2010 a mladší)     cca 800 m 

 M8 : chlapci do 8 let  (ročník 2009 – 2008)    1 000 m 

 Z8 : dívky do 8 let (ročník 2009 – 2008)        1 000 m 

 M10 : chlapci do 10 let  (ročníky 2007 – 2006)   

 Z10 : dívky do 10 let (ročníky 2007 – 2006) 

 M12 : chlapci do 12 let  (ročníky 2005- 2004)  

 Z12 : dívky do 12 let (ročníky 2005- 2004)  

 M14 : chlapci do 14 let  (ročníky 2003 – 2002)  

 Z14 : dívky do 14 let (ročníky 2003 – 2002) 

    Z6   M6                       okruh   2 x 

    Z8 M8 + Z10 M10     okruh žlutý malý      3 x 

    Z12 M12                   okruh červený velký 3 x 

    Z14 M14                   okruh červený velký 4 x 

 

Ceny a tombola po startu hlavního závodu 

 

Mapy okruhů budou u prezentace a zůstávají jako poslední ročníky stejné. 

Kategorie dospělých 



a, MUŽI: b, ŽENY: 

M18: 2001 – 1998 Z18: 2001 – 1998 

M20: 1997 – 1987 Z: 1997 – starší 

M30: 1986 – 1977   

M40: 1976 – 1967  

M50: 1966 – 1957  

M60: 1956 a starší   

 

Pořadatel si vyhrazuje upravit počet jednotlivých dětských kol a délku vzhledem k  počtu 

přihlášených. Veškeré mapky pro dětské kategorie budou na místě.  

Občerstvení pro všechny účastníky a dětská tombola 

                   František Tetiva-731937437 // fer.yt@seznam.cz   Petr Kratochvíl 731 449 167 mekass@vejprty.cz 
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