14.ročník 2017 - 26.8.2017
Startovní číslo:
Vyplní pořadatel

Příjmení:
Jméno:
Kategorie:
Klub:
Ročník:
Pohlaví:
E-mail:

Trasa
Adresa:
Datum narození
Telefon

Veškeré údaje jsou povinné, prosím vyplńte hůlkovým písmem a čitelně.

..........................................
podpis závodníka

VIP číslo:
Platba Kč
Vyplní pořadatel

Dodatek pro případ, že jste v době startu nedovršil 18 let věku.
Zákonný zástupce (rodič)
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:

Nezletilá osoba (účastník závodu)
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:

Prohlašuji, že jsem zákonným zástupcem výše uvedené nezletilé osoby (dále jen „závodník“). Souhlasím bez
výhrad, aby se mnou zastupovaná osoba zúčastnila závodu horských kol pod názvem SPOKE Maraton Kralovice
jako závodník. Seznámil jsem se s propozicemi závodu, které je závodník povinen dodržovat. Jsem si vědom, že
účast závodníka v tomto závodě bude od něj vyžadovat velké psychické a fyzické vypětí. Prohlašuji, že mi není
známa žádná překážka v závodníkově zdravotním stavu, která by bránila jeho účasti. Prohlašuji, že jsem si
vědom toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou závodníkem na zdraví nebo věcech, která
vznikne jemu, pořadateli, nebo třetím osobám před, během, či po vlastním závodě. Všechny mnou uvedené
údaje v přihlášce k závodu jsou pravdivé.

Datum:

Podpis zástupce:

Kategorie 67 km/ TRASA A:

Kategorie/ TRASA C 22 km:









DŽ19 všechny ženy
DM19 - muži 1988 a mladší
DM30 - muži 1978 – 1987
DM40 - muži 1968 – 1977
DM50 - muži 1958 – 1967
DM60 - muži 1957 a starší
Elektrokola – od 18ti let.








KŽ10 - žákyně 2003 a mladší
KŽ15 - juniorky 1999 – 2002
KŽ19 - ženy 1998 a starší
KM10 - žáci 2003 a mladší
KM15 - junioři 1999 – 2002
KM19 - muži 1998 a starší

Dětský okruh v kempu:
Kategorie 35 km/ TRASA B:









SŽ19 - ženy 1978 a mladší
SŽ40 - ženy 1977 a starší
SM19 - muži 1988 – 1995
SM30 - muži 1978 – 1987
SM40 - muži 1968 – 1977
SM50 - muži 1958 - 1967
SM60 - 1957 a starší







D1
D2
D3
D4
D5

-

jen odrážedla, 2013 a mladší
děti 2011 – 2012
děti 2009 – 2010
děti 2007 – 2008
děti 2005 – 2006

