9.ročník O pohár vesnice Střeň
cyklistické kritérium…

Rozpis závodu

O POHÁR VESNICE STŘEŇ / GP EFFETEC A CETTEC - 4.10.2015
-SILNIČNÍ KRITÉRIUM
ZÁVODY DĚTI
1, KATEGORIE – BERUŠKY – ODRÁŽEDLA
(nejmenší děti – dle rozhodnutí dětí a rodičů)
2, KTEGORIE - MEDVÍDCI – VĚK – 4 až 6 LET (MŠ)
3, KATEGORIE - KOŤÁTKA – 7 až 8 LET (1-2třída)
4 , KATEGORIE - ŽABÁCI - 9 až 10 LET (3-4 třída)
5, KATEGORIE – HAFANI – 11 až 12 LET (5-6 třída)
6, KATEGORIE – KOHOUTI – 13 až 15 LET (7-9 TŘÍDA)
STAŠÍ KLUCI (16 A VÍCE) , BUDOU STARTOVAT S KATEGORIÍ MUŽI OPEN
STARŠÍ DÍVKY (16 A VÍCE) BUDOU STARTOVAT S KATEGORIÍ ŽENY A
JUNIORKY
Program závodu:
10.00 hodin - děti (startuje se od nejmladších kategorií po nejstarší)
13.00 hodin - kat. open
14.00 hodin - kat. ženy a juniorky
Závodí se podle pravidel fair play a ustanovení tohoto rozpisu.
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody závodníkům
vzniklé ani jimi způsobené.
Zavodník musí dodržovat pravidla silničního provozu.
Pořadatel si vyhrazuje právo případných nutných technických změn oproti rozpisu
závodu z důvodu nepředvídatelných okolností
Trať závodu: Střeň - na místních komunikacích
www.stren-cyklokros.cz

www.stren-cyklokros.cz
Střeň

9.ročník O pohár vesnice Střeň
cyklistické kritérium…

Pavlína ŠULCOVÁ
1, Jak se těšíši na svůj poslední závod v Tvé kariéře?
Pavlína: Ješte si to asi nějak neuvědomuju,že jedu poslední závod, ale těším se na
přátele co tam budou na samotný závod ani ne...bude to bolet jelikož už měsíc a půl
na kole nejezdím....
2, Jaká byla tvá kariéra sportovce?
Pavlína: Má kariéra byla uspěšná i neúspěšná. Ráda zavzpomínám na ty krásné
okamžiky, když je sportovec opěvován, ale těžké i chvíle které ke sportu patří a
posouvají Vás dál. Děkuji všem kteří mi umožnili tento krásný kus života zažií!!!
3, Jakého výsledku si nejvíce ceníš?
Pavlína: Nejvíce si cenním 1. místa na silnici MČR a 4 místo XCM na ME
4, který závod byl nejtežší?
Pavlína: Na težké závody zapomínám, bolest je krutá,ale když je za ní úspěch
přebolií to. Nejtěžší závody jsou když Vám to nejede, trápíte se a cíl je daleko.
Nemám v paměti nejtěžši závod!!!
5, Těšíš se do Střeňe a koho by jsi pozvala ?
Pavlína: Do Střeně se moc těším...díky Michale Frantíku,že jsi tento závod
uspořádal...sejde se tam skvělá parta lidí a asi už naposledy. Doufám ,že si to
maximálně užijete.

https://www.cyclingdatabase.com/rider/pavlina-sulcova/55897
http://www.damynakole.cz/2015/07/pavlina-sulcova-nerada-prohravam-to-me-nutitvrde-trenovat/
www.stren-cyklokros.cz
Střeň
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Na závod Vás zve i Slovenská juniorská reprezentantka Lucia Valachová

Lucia Valachová :
… „ Čaká ma krásny pretek roku,pretek pod názvom O POHÁR VESNICE STŘEŇ /
GP EFFETEC A CETTEC - cestné kritérium. Všetci fanúšici športu,cyklistiky a aktívni
cyklisti Vás pozývam na tento pretek nielen nám fandiť, ale tých aktívnych sa
postaviť s nami aj na štartovnú čiaru. Teším sa na Vás “...
rozhovor s Lucií na FB závodu
https://www.facebook.com/O-POH%C3%81R-vesnice-ST%C5%98E%C5%871617248508531671/timeline/

Na závod Vás zve i současný reprezentační trenér v silniční cyklistice, tréer týmu
Prostějova a vítěz ročníku 2007 a 1993 Tomáš Konečný.

www.stren-cyklokros.cz
Střeň

