
        
    

                            

XXXXXXXXVIIIVIIIVIIIVIII....        TTTTour de Biereour de Biereour de Biereour de Biere
                
                            Časovka Časovka Časovka Časovka ----    pátek 2pátek 2pátek 2pátek 28888. srpna 200. srpna 200. srpna 200. srpna 2009999    
 Místo:  Holín – hřiště 

 Prezentace: od 1600 do 1700 

 Start:   první závodník 1615 

 Trať:   „Prachovský okruh“ varianta po obchvatu  

Informace:  Čas započítáván do sobotního závodu. 
Neúčast = čas posledního v kategorii + 25% 

                                            !!!!!!!!!!!!        Možnost prezentace Možnost prezentace Možnost prezentace Možnost prezentace na hlavní závod na hlavní závod na hlavní závod na hlavní závod již vjiž vjiž vjiž v    pátek pátek pátek pátek     !!!!!!!!!!!!    
 

                            Etapa Etapa Etapa Etapa ----    sobota sobota sobota sobota 29292929. . . . srpnasrpnasrpnasrpna    2002002002009999    
 Místo:  Jičín – Matěják, výjezd směr křižovatka na Letné. 

 Prezentace: od  800 – 945 

 Start:                1000 

 Trať:   dle přiložené mapy – pozor změna trasy a kontrol 
             www.tourdebiere.cz (od 17.8.) 

Délka:    73km        

Kategorie:     1.1.1.1.   SSSS    CCCC    HHHH    WWWW    AAAA    RRRR    ZZZZ ………….. STARÉ PÁNSKÉ KOLO BESTARÉ PÁNSKÉ KOLO BESTARÉ PÁNSKÉ KOLO BESTARÉ PÁNSKÉ KOLO BEZ PŘEVODŮZ PŘEVODŮZ PŘEVODŮZ PŘEVODŮ 
                                                                                                        muži bez rozdílu věkumuži bez rozdílu věkumuži bez rozdílu věkumuži bez rozdílu věku    

                                                                                                                                                    PoviPoviPoviPovinné vybavení: nné vybavení: nné vybavení: nné vybavení:     přední brzda přední brzda přední brzda přední brzda ––––    blatníky blatníky blatníky blatníky ––––    světlo světlo světlo světlo ––––    odrazka odrazka odrazka odrazka ––––    zvonekzvonekzvonekzvonek    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Kontrola přKontrola přKontrola přKontrola při prezentaci !!i prezentaci !!i prezentaci !!i prezentaci !!    
                                                                                                                        NNNNejsou povoleny nástavce na řidítka, klipsny, nášlapné pedály a podobná vylepšení !!! ejsou povoleny nástavce na řidítka, klipsny, nášlapné pedály a podobná vylepšení !!! ejsou povoleny nástavce na řidítka, klipsny, nášlapné pedály a podobná vylepšení !!! ejsou povoleny nástavce na řidítka, klipsny, nášlapné pedály a podobná vylepšení !!!     
    

2.2.2.2. VVVV    E T E R Á N IE T E R Á N IE T E R Á N IE T E R Á N I....…...…...…...…... od od od od 66660 let0 let0 let0 let        1919191944449999    aaaa    st.st.st.st. .......LIBOVOLNÉ KOLOLIBOVOLNÉ KOLOLIBOVOLNÉ KOLOLIBOVOLNÉ KOLO 

3.3.3.3. Ž E N YŽ E N YŽ E N YŽ E N Y........……………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………………LIBOVOLNÉ KOLOLIBOVOLNÉ KOLOLIBOVOLNÉ KOLOLIBOVOLNÉ KOLO 
Informace:   časový limit 8 hod  --  startovné 200,- Kč 

 Cíl:     Jičín – koupaliště Kníže 

   klasický cílový lahváč + guláš 

pamětní samolepka 

občerstvení za přispění PIVOVARU ROHOZEC 

posezení, příjemná hudba a zážitky dle libosti… 


