Přijeďte na 22. ročník tradičního závodu horských kol. Mistrovství Kadaně v XC a krásné sportovní akce
v areálu u Úhošťan. Přijeďte si užít aktivní den (a noc) mezi přáteli, zazávodit si na splašených trubkách a
otestovat svojí kondici na exkluzivním okruhu, který pro Vás přichystali kluci z HNÍZDIL TEAMU!
Pořadatel :
Hnízdil Team a Město Kadaň
více na www.pohar-peruna.cz
Termín :
Areál bývalé Střelnice pod Úhoští/Úhošťany u Kadaně, sobota 17.června 2017
mapa - http://mapy.cz/s/7pxN
GPS : 50°21'31.903"N, 13°15'30.104"E
Trať :
Okruh přírodou, absolutně bez asfaltu. Délka 3 km, převážně po polních cestách a cestičkách po trávě čí hlíně.
Technická náročnost – průměr. Divácká atraktivity – maximum. LETOS SE NEJEDE VODÁRNA tzn. bude to rychlé!
Mapa - http://1url.cz/Foyp
Kategorie : Dle rozpisu Poháru Peruna 2017 (www.pohar-peruna.cz)
Od dětí po dospělé!
Běh : Součástí závodu je také běh po stejné trase jako cyklisté. Běžci absolvují okruh 3x. Start ve 15:30.
Startovné : 150 Kč pro kategorie Poháru Peruna v případě přihlášení online do 14.6. do 12:00 na
www.pohar-peruna.cz – platí se na místě / při přihlášení na místě – 200 Kč/
Běh – 100 Kč (včetně jídla)
Absolvuj oba závody a získej slevu na startovném. Přihlášení na běh i kolo = startovné 200 Kč
Pro kategorie Poháru Peruna Junior ZDARMA popř. 60 Kč (s občerstvením)
V ceně startovného je občerstvení po závodě (pivo,limo a jídlo dle výběru), přihlášením se až v místě
závodu není občerstvení garantováno!!
Prezentace : Nejpozději 30 minut před startem kategorie na hlavní louce v pořadatelském stanu.
Přihlašování online na www.pohar-peruna.cz

Časy startů :
Odstrkovadla – 10:00
M6,Z6, – 10:15 - 2 x zkrácený okruh
M8, Z8, M10 , Z10 – 10:45 – 5x zkrácený okruh
M12,Z12, M14, Z14 – 11:15 – 2 x velký okruh
Vyhlášení dětských kategorií v cca 12:00
Z18,Z20,M50, M60, M18 – 12:30 – 4x velký okruh
M20,M30,M40 – 14:00 – 8x velký okruh
BĚH – 15:30
Vyhlášení závodů dospělých v cca 15:30
Vyhlášení bežců, ihned po doběhu
Večerní afterpárty na Louce! Hraje DJ Vystřelsivoko. V 19:00 výkop benefičního fotbalového utkání na hlavní louce.
Spaní ve vlastním. Pořadatel negarantuje místo v závodních stanech. 




závodník dojetý o jeden okruh není odvoláván ze závodu „za ty prachy si to pěkně vobjedete celý“
pořadatelé si vyhrazují právo na změny počtů okruhů a časů startů, které budou včas oznámeny.Těšit se můžete
na tombolu, mnoho diváků, jezdivou trať a přátelskou atmosféru.
Závod je zařazen do seriálu Pohár Peruna 2017, Pohár Peruna Junior 2017 a Pe-RUN 2017

Bližší informace na tel. 723 379 099 nebo 474 345 111. www.hnizdil-kola.cz / www.pohar-peruna.cz
Upozornění : pořadatelé neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené. Každý startuje na vlastní
nebezpečí. Cyklistická přilba je samozřejmostí. Vhodné je horské či minimálně trekové kolo.
Generální partner závodu : Skupina ČEZ
Kontaky : Vojta Marvan – 723379099

