7. 7. 2018
Registrace: 13.30- 14.15
Start:
14.30
Trať: cca 25 km

4. LETNÍ KOSTELECKÝ KOLOBĚH
Letní kostelecký koloběh je určen pro smíšenou dvojici a jedno cyklistické kolo – doporučujeme trekové
nebo lépe horské. Trať závodu je vedena po značených i neznačených turistických cestách, cyklostezkách a
vedlejších silnicích. Koloběh je určen všem věkovým kategoriím bez rozdílu výkonnosti. Trať nebude
pořadatelem značena, ale každá soutěžní dvojice se bude řídit soutěžní mapou se slovním popisem. Na mapě
budou vyznačeny povinné průchozí body – památky Černokostelecka, kde si každá dvojice vždy pořídí
„selfíčko“ jako potvrzení o průchodu stanovištěm. Soutěžní dvojice se od sebe nesmí vzdalovat jen v případě
nutné potřeby, kolo se musí předávat z ruky do ruky a jeden závodník musí být vždy oběma nohama na zemi.
Místo konání: Z pivováru v Kostelci nad Černými lesy přírodou zpět do pivováru
Pořadatel: Černokostelecký zájezdní pivovár, město Kostelec nad Černými lesy a hromada nadšenců
Značení: dle mapky a slovního popisu trasy
Parkoviště, toalety (šatny), občerstvení v areálu pivovaru
Přihláška: na webu běhu níže nebo na emailu behamespivovarem@gmail.com
Web běhu: www.pivovarkostelec.cz/kolobeh nebo https://www.facebook.com/groups/behamespivovarem
Registrace: prosíme o název týmu, jména, příjmení a kontakt
Startovné: 150,- Kč předem / 250,- Kč na místě
Platba předem: v zájezdním hostinci Černokosteleckého pivováru denně od 11.00 do 23.00 oproti potvrzení
Ceny: Poukazy do hostince Černokosteleckého pivováru, dárky ze spřátelených firem
Podmínky účasti, pojištění, zodpovědnost: každý vybíhá/vychází na vlastní nebezpečí a neznečisťuje přírodu
Kontaktní telefon: 736623290, 731440255
Časomíra: stopky
Ubytování: pivovar (774533672, spravce@pivovarkostelec.cz)
Doporučené vybavení: držák na mapu na kole
Povinné vybavení: nabitý telefon s foťákem
Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu a propozicích. Pořadatel neručí za odložené věci. Účastníci startují na vlastní nebezpečí. Účastník svou
registrací souhlasí s pravidly závodu. Za zdravotní stav zodpovídá účastník závodu sám. Držte se trati, ztracené závodníky nehledáme, v oblasti je zvýšený výskyt orla
lidožravého a vlka zakouslého. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.

