
 
                                

 

 

 

 

 

 

   

 

PRECLÍKOVÁ VÝZVA MTB 2021 
 

neděle 30. května 2021   
 

Jilemnice – areál Hraběnka 
  
Pořadatel: ČKS SKI Jilemnice 

Akce se uskuteční formou výzvy. Každému registrovanému účastníkovi bude přidělen pevný startovní čas. 

Každý účastník zodpovídá za to, že odstartuje v přiděleném čase a projede správný počet kol. 

Startovní časy budou zveřejněny v sobotu dopoledne na www.skijilemnice.cz, https://casomira.ifire.cz/ 

Mezi starty bude časový prostor pro vyzkoušení tratě. 

Výzva proběhne bez vyhlašování výsledků.  

Naměřené časy budou zveřejněny na www.skijilemnice.cz, https://casomira.ifire.cz/. 

 

Registrace: do pátku 28. 5. na adrese https://casomira.ifire.cz/. Registrace na místě nebude možná.  

Výdej čísel: v prostoru střelnice od 8:30, nejpozději 30 minut před příslušným startem. 

                     Start prvního v 9:30.  

Příspěvek na přípravu tratí: 50,- Kč 

 

Trať výzvy: délka okruhu A 1400 m (roč. 2005 - 2010), B 900 m (roč. 2011 - 2016) asfalt a lesní pěšiny 

 

Kategorie, délka tratě:  

kategorie tratě okruhy 

dorostenci + dorostenky (2005 – 2006) 5,6 km 4 x okruh A 

žáci + žákyně starší (2007 – 2008) 4,2 km 3 x okruh A 

žáci + žákyně mladší (2009 – 2010) 2,8 km 2 x okruh A 

žáci + žákyně nejmladší (2011 – 2012) 2,7 km 3 x okruh B 

minižáci + minižákyně (2013 – 2014) 1,8 km 2 x okruh B 

chlapci + děvčata (2015 – 2016) 900 m 1 x okruh B 
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PRECLÍKOVÁ VÝZVA PRO ODRÁŽEDLA 
 

Registrace na místě od 13:45, jízdy budou probíhat průběžně od 14:00. 

Děti ročník 2017 a mladší – 0,3 km = 1 krátký okruh 300 m v prostoru střelnice a trestného kola.    
               

Příspěvek na přípravu trati  50,- Kč  

 

Parkoviště: prosíme účastníky aby k parkování využívali výhradně určená parkoviště u buněk ČKS SKI a  

                     U Hájenky. Zákaz vjezdu aut na asfaltovou dráhu areálu Hraběnka. 
 

Informace: www.skijilemnice.cz, www.sport-jilemnice.cz  

 

Partneři výzvy: Pekařství Nývlt, To pravé ořechové Havel, INTERSPORT, Drogerie Soukup,  

                            Knihkupectví U Malých, Papírnictví Morávek, Sportovní centrum,  

                            Restaurace Šaldův statek, Agrojilm, ACE Sport, Ovoce a zelenina za rohem, 

                            Lékárna u České koruny, Cyklo-Ski Špicar, DELFI, Cukrárna u Nyčů,  

                            Podkrkonošská uzenina Bělá, Kola Hory Jilemnice 
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