
CCyykklliissttiicckkýý  kklluubb  CCoonnttiinneennttaall  FFrreennššttáátt  ppoodd  RRaaddhhooššttěěmm  
  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
Datum: neděle 9. října 2016 
Prezentace: od 09:30 do 10:45 u bufetu na bývalém koupališti Dolní Sklenov (jako obvykle) 
Start a cíl: bývalé koupaliště Dolní Sklenov 

Trať: 13,2 km -  Dolní Sklenov, Hukvaldy, Mniší, Měrkovice, Kozlovice, Dolní Sklenov 
 POZOR: 2km před cílem se opravuje most a jede se přes provizorní lávku pro pěší a cyklisty. 
      Příjezdová cesta od Kozlovic je uzavřená pro veškerá motorová vozidla, objížďka přes Mniší. 

Start: 11:00 první jezdec a v minutových rozestupech postupně všichni tak jak se zapíší do startovní listiny. 
Účastnický poplatek: 50,- Kč 
 
Kategorie:  1) muži 0 až 100 let 

2) ženy všeho věku 

3) mládež – kluci a holky do 18-ti let 
4) rodinka – aspoň 1 rodič s alespoň 1 potomkem mladším 18-ti let (do cíle musí dojet společně) 

5) párečci – dva jezdci opačného pohlaví starší 15-ti let (do cíle musí dojet společně) 

6) retro - kolo s ocelovým rámem nebo kolo s řadícími páčkami na rámu 
7) festky - kola s jedním pevným převodem  
8) koloběžky a jiná pohybovala bez motoru 

 
 

Ostatní: Absolutní vítěz získá putovní pohár. Ceny pro nejlepší 3 v kategorii. Závod se jede za plného silničního provozu, cyklisté jsou povinni dodržovat 
pravidla silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb. Cyklistická helma povinná. Startuje se na vlastní nebezpečí a závodník podpisem na startovní 
listině stvrzuje, že je s tímto seznámen. Nezletilí mohou startovat pouze se souhlasem rodičů. Občerstvení v místním bufetu pro účastníky bude 

zajištěno. Je možno startovat ve více kategoriích.  
Můžete tedy startovat např. v kat. muži a následně startovat znovu v kategorii párečci, rodinka, retro apod. (tak se pozná největší kanec). 
 

Podrobnosti: Roman Galatík, roman.galatik@tiscali.cz, tel: 605 205 203 

 

 

SOUTĚŽ O NEJSTARŠÍ STROJ  

POSLEDNÍ 

ŠLÁPNUTÍ…. 

 

 

SOUTĚŽ O NEJVĚTŠÍHO KANCE 
S POČTEM STARTŮ V NEJVÍCE KATEGORIÍCH  
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TRAŤ: 

 
 

 

 

 

ZÁZEMÍ, START A CÍL 

 AKCI FINANČNĚ PODPOŘILI:                           WWW.LASSKALIGA.CZ  

TRASA 
„RODINKA“ 
PŘES OBORU 

MĚSTO 

FRENŠTÁT P. R. 

OBJÍŽDKA 
MOSTU PO 
LÁVCE 

CONTINENTAL FRENŠTÁT P. R.  


