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Open this email in your web browser.

INFORMAČNÍ BALÍČEK K NEDĚLNÍMU ZÁVODU MTB A TRAIL RUN ÚVALY
 

 
Závěr letošního Újezd.net "Seriálu tří závodů pro zdraví" je tady! V neděli se na
Tebe moc těšíme v Úvalech na tradiční cross country horských kol MTB Úvaly
nebo na běžecké variantě Trail Run Úvaly. Na programu budou samozřejmě i
dětské cyklo závody.

Co mě čeká?
Krásný závod, který pořádáme už po 13té. Lesní okruh, který nabídne pestrou
trasu jak pro bikery, tak i pro běžce. Přihlásit se je možné i na místě, tak určitě
pozvi i kamarády!
Jsi přihlášený jen na MTB? Tak tě třeba vyhecuje to, že startovné na běh je pro
bikery zdarma.
Přečti si důkladně propozice závodů a nezapomeň například ručník - sprcha po
závodě jistě přijde vhod:)

http://www.velkacenamestauval.cz/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzUwLDAsMCwwLDQyLDFd
https://www.triprozdravi.cz/xc-velka-cena
https://www.triprozdravi.cz/trailrunuvaly
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PROPOZICE MTB ZÁVODU

PROPOZICE TRAIL RUN ÚVALY

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Od 8:30 Registrace děti + dospělí
9:30–11:45 Prohlídka trati
9:30 Konec dětské registrace
10:00 Start Holek + Kluků do 10 let (1,8km)
10:15 Start Holek a Kluků 10 – 14 let (4km)
10:15 Konec registrace HOBBY závodu
10:35 Start Děti do 6 let
10:45 Vyhlášení dětských kategorií
11:00 Start Hobby závodu (3 okruhy): Juniorky, junioři, muži, ženy
12:15 Konec registrace SPORT závodu
12:30 Vyhlášení závodu HOBBY
13:00 Start závodu SPORT (5 okruhů): muži do 40, Muži nad 40, ženy (4 okruhy)
14:15 Konec registrace Trail Run
15:00 Start běžeckého závodu (6km + 11 km)
16:30 Vyhlášení vítězů závodu SPORT, běhu a losování tomboly

 
 
DĚTI SEBOU!

 
 
Děti se můžou těšit na atraktivní trasy (2 / 4km) v blízkosti startu. Ti nejmenší do
6ti let pak vyzkouší závodění na 300m. Připravena bude i obří trampolína nebo
šlapací autíčka.

 
 

DOPRAVA, PARKOVÁNÍ
Pokud nepřijedeš na kole ,doporučujeme využít vlak.
Vlakem – do zastávky Úvaly na trati 011(Praha Masarykovo nádraží – Kolín, vlaky
jezdí každých 30 minut viz. jízdní řády), před zastávkou doleva k závorám, přejít
trať(opět doleva) a z mírného kopce cca 400m na spodní část náměstí – kolem
kostela doleva a jste ne místě!
Autem – kapacita parkování na náměstí Arnošta z Pardubic Úvalech je omezená,
využijte parkování u nádraží či Penny Marketu

 
 

https://www.triprozdravi.cz/xc-velka-cena
https://www.triprozdravi.cz/trailrunuvaly
https://mapy.cz/s/3txQX
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Sportu zdar!
 

Tým Tři pro zdraví
 

www.triprozdravi.cz
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