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Pozn.: ZAŠKRTNE SE PLATNÉ

PODPIS
ZDE ODSTŘIHNĚTE

PROHLAŠUJI, že jsem zdráv a trénován tak, abych
mohl absolvovat závod. Zprošťuji pořadatele
jakékoliv odpovědnosti za zranění a škody na mém
zdraví a majetku a za zranění a škody na zdraví
a majetku jiné osoby vzniklých v souvislosti s moji
účastí v závodě.
Dále souhlasím se zpracováním svých osobních
údajů dle zásad GDPR uvedených na www.skiricky.cz

FORMULÁŘ VYPLŇTE ČITELNĚ!!!

#skiriCkY

36. ročník horský triatlon 2021
Pořadatel

Ski klub Ústí nad Orlicí
HORSKÁ SLUŽBA, Orlické hory

Datum konání:

17. července 2021

Kategorie:

Muži, ženy

ŘÍČKOVSKÝ

GOLEM

PLAVÁNÍ
500 m

BĚH
5,8 km

I. Mládež roč. nar. do 2004 včetně
II. Hlavní kat. roč. nar. 2003 až 1981
III. Veteráni roč. nar. 1980 a starší
Start:

10:00 hodin

Činovníci závodu:

Ředitel závodu: Petr KÁNSKÝ

Pastvinská údolní přehrada v prostoru “U Kapličky”

Hlavní rozhodčí: JUDr. Karel Košta
Autor tratě: Ing. Pavel Samek

Pořadatel vyžaduje
použití cyklistické přilby

Lékař závodu: MUDr. Jan Skotálek

! ÚČAST V ZÁVODĚ NA
VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!

Startovné:

450,– Kč složit přímo při prezenci
nebo 400,– Kč při přihlášení on-line

Prezence:

dne 17. července 2021 od 8:15 - 9:30 hod.
Pastvinská přehrada - “U Kapličky”
(po směru toku levá strana)
písemně při prezenci v prostoru startu
(viz. formulář na str. 3) nebo online na www.skiricky.cz

Bližší info:

T: 465 524 669, 603 225 044
klub@skiricky.cz

35,5 km
5,8 km

Pastviny - údolní nádrž
(U Kapličky)
Klášterec n. Orl.
České Petrovice
Bartošovice v O. h.
Horní Rokytnice
(Severák)
Říčky v O. h.
Ski centrum

Po lesních cestách
v okolí Ski centra.
Označení trati:
BĚH
červenobílé fáborky
KOLO
bílé šipky na vozovce

750 m n.m.

Přihlášky:

500 m

KOLO
35,5 km

660 m n.m.

480 m n.m.

Ubytování: pořadatel nezajišťuje, možno individuálně
dohodnout (T: 603 521 415)
SKI CENTRUM
ŘÍČKY v O.h.
Bartošovice
v O.h.

Horní Rokytnice

Ceny: I. cena rám horského kola značky Fort Frames
a další hodnotné ceny pro první tři závodníky v každé
kategorii a dále pak ceny pro nejstaršího a nejmladšího účastníka.
Při vyhlášení proběhne losování tomboly o ceny.
Vyhlášení vítězů proběhne v prostoru cíle půl hodiny
po doběhnutí posledního závodníka.

České
Petrovice
Klášterec
nad Orlicí
Pastvinská nádrž
“U Kapličky”

Výsledky budou zveřejněny na www.skiricky.cz

35,5 km
Pořadatel zajišťuje:
• doprovodná plavidla při plavání
• sběrné vozidlo
• odvoz věcí pro běh (1 taška) z Pastvin do Říček
• občerstvení v cíli
• lékařský dozor
• čipové měření závodu
Limit pro ukončení závodu: 3h 30 min.
Závod se koná na veřejných komunikacích za běžného
provozu.
Všichni účastníci jsou povinni dodržovat pravidla
silničního provozu.

#SKIRICKY

