
IPA
ÚS 117 Liberec

Pozvánka k účasti v IPA117 Bike Maratonu, pořádaného v rámci
XIII. závodu Bike Maraton 24 Hours MTB

ve dnech 16.-17.6.2007

IPA,  územní  skupina  117  Liberec,  si  vás  dovoluje  pozvat  na  účast 
v cyklistickém závodu „S šéfem na férovku“, pořádaným v rámci 13. ročníku 
BIKE MARATON 24 HOURS MTB, konaného ve dnech 16.-17.6.2007 v Liberci.

Propozice:
– pouze kola MTB (26“), podle pravidel MTB
– povinná cyklo přilba
– povinné osvětlení vpředu i vzadu
– bližší pravidla v příloze nebo na www.24hours-mtb.com

Registrace a startovné:
-  do  26.5.2007  přihláška  s  platbou  (složenkou,  bankovním  převodem  dle 
propozic)
–  4team  –  4x700=2800,-Kč,  2team  –  2x650=1300,-Kč  +  200,-Kč  vratná 
záloha na čip
Registrace je možná přes vedoucího ús 117 Liberec, 974466516, 603875173, 
vasek.brtnik@seznam.cz  –  Václav  Záhora,  nebo  přímo  na  www  stránkách 
pořadatele. Při registraci musíte uvést povinný název týmu IPA a název územní 
skupiny.  Bude-li  z  jedné  ús  registrováno  více  týmů,  přidejte  ještě  římské 
číslování od jedné (příklad IPA Liberec I, IPA Liberec II). V rámci policejního 
družstva je nutná účast alespoň jednoho člena IPA.

Další informace:
Závodníci se na 15km trati střídají podle vlastní strategie. V rámci startovného 
je k dispozici  plocha Rekreačního a sportovního areálu Vesec,  stanování  na 
louce  (stany,  auta,  karavany),  WC,  sprchy,  mycí  žlaby  (na  kola),  připojení 
k el.síti, servisní středisko.
Na místě bude zajištěna lékařská péče. Dále je zajištěno občerstvení po celou 
dobu  závodu.  Startovní  číslo  a  drobná  upomínka  na  závod  vám  zůstane. 
V rámci  závodu  bude  instalována  wi-fi  síť,  výsledky  bude  možné  průběžně 
sledovat  na  připojeném  pc.  Doprovodný  program  v  průběhu  závodu. 
Doporučení:  nepodceňujte osvětlení  pro noční  jízdu,  trať  vede mimo město 
a později  lesem,  bez  jakéhokoliv  osvětlení.  Doporučuji  osvětlení  na  kole 
a minimálně čelovku!

Ceny:
– od pořadatele pro první tři v každé kategorii.
– od IPA Liberec – navíc první tři v kategorii IPA „S šéfem na férovku“.


