Klub přátel Stodoly na Mýtince Vás zve na pohodový 12. ročník

Chalupářská „ 21- klasik“ a Chalupářský „ maraston“
na Mýtince u Měděnce
Termín :

V sobotu 3. října 2015 se koná chalupářský závod na kolech pro všechny , co se chtějí projet , trochu zapotit a prohnat své loňské
soupeře, předjet Tomíka ( Řehulku ) nebo se jen tak pobavit.

Start :

Trať ,,Maraston“ u stodoly na Mýtince ve 12 hodin
Trať,, Klasik“ u stodoly na Mýtince ve 13 hodin pro všechny věkové kategorie, startuje se za každého počasí.

Délka tratě :
Klasik 21 km , Maraston téměř 42 km

Povrch :

Lesní a polní cesty, asfalt, štěrk, ( slunce, mlha, sníh ? )

Vybavení :
Kolo a chuť dostat se ze startu do cíle. Ůrazové pojištění a přilba na hlavu se doporučuje !!!
Start na vlastní zodpovědnost !!.

Občerstvení :
Na 21 km a v cíli
točené pivo, čaj, grog, voda, poplácání po zádech

Cíl :

V hospodě na Mýtince

Informace :
Na telefonu 602 439 967

Vyhlášení výsledků :
V 16 hod v prostoru cíle závodu

Doprovodný program :
muzika „Superstar z vlastních řad“ , pokec a konzumace občerstvení do vyčerpání ( zásob )

Přihlášky a prezentace :
V pátek 2. října 2013 od 18,00 do 22,00 hod ve stodole na Mýtince
V sobotu 3. října 2013 od 10,00 do 11,30 hod u stodoly na Mýtince
Počet startujících omezen na 80 účastníků, neboj s tebou se počítá

Startovné :
150,- Kč českých v kanceláři závodu, do 15-ti let zdarma (drobné s sebou, dík )

Parkování :
K parkování využijte parkoviště v Horní Halži na křižovatce Horní Halže – Perštejn.

Ubytováni :
Ve vlastním stanu a spacáku v prostoru startu
.

Bonus :
! pamětní triko s logem závodu jen na objednávku předem do 22. 9. 2014 , cena 80 Kč za kus, barva emerald
Pochvala pro účastníky co jedou již po dvanácté, přece to nevzdám
Že nemáš najeto ? Nevadí, ukaž že jsi frajer Luk.
Rádi Vás uvidíme

