
 

 Kralupské kolo 

 

14.ročník 
                             

              Kralupy nad Vltavou                                                                                                                                                                                                 

                        
                                                    

Termín:   neděle 15.září 2019  
  

Pořadatel:   KČT MTB Kralupy n.Vlt. 
 

Trasa:  okruhy v lese pod základnou KČT a koupalištěm 
 

Prezentace:  základna KČT 

                      v Kralupech n.Vlt., Ke Koupališti 182 -  do 9.45 hodin 
 

Kralupské kolo:      závod je určen pro děti a mládež od cca 4 roků 

           (ročník 2015, ale lze pod dohledem rodičů i mladší) do 23 let 

           (ročník 1996 ) podle kategorií. 
 

Kategorie:   
    Odstrkovadla a kola s přídavnými kolečky   

    (ročník 2013 a mladší  - společná kategorie)  
     
  ročník 2013 a mladší (nejmladší žákyně a žáci) 

                  ročník 2009 – 2012   ( mladší žákyně a žáci ) 

                  ročník 2004 – 2008   ( starší žákyně a žáci ) 

                  ročník 1996 – 2003   ( juniorky a junioři ) 
  

Délka trasy:  
Odstrkovala a přídavná kolečka  -   250 metrů    (1/2 malého kola) 

nejmladší žákyně a žáci do 6-ti let -         500 metrů   (1 1/2 malého kola)                   

mladší žáci a žákyně 7-10 let        -   2050 metrů        (1 velké kolo)                     

starší  žáci a žákyně 11-15 let       -   6250 metrů      (3 velká kola)                      

juniorky 16-23 let         -   6250 metrů     (3 velká kola)                         

junioři 16-23 let         -      10000 metrů      (5 velkých kol)                      



                

Start:  pod tenisovými kurty 1.skupina - 10.00 hodin,  ostatní dle 

dojezdu 1.skupiny po vyhlášení vítězů v cca 10.45 ve dvou vlnách      
 

Cíl: pod turistickou základnou KČT 
 

Klasifikace: klasifikovaný bude každý závodník ( závodnice ), který 

 ( -á ) absolvuje daný počet okruhů, bude mít umístěno startovní číslo 

na kole a cyklistickou přilbu po celou dobu závodu na hlavě. 
 

Kola: doporučujeme horská, treková či krosová kola 
 

Podmínka účasti:  účastníci budou mít po celou dobu závodu na 

hlavě cyklistickou přilbu a upevněné startovní číslo                            

                  

Ceny:  první tři v každé kategorii 
 

Kontaktní osoby:   
 

Ing.Vejrosta Zdeněk, Mládežníků 677, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

mobil: 736 506 821  

Zdenek.Vejrosta@synthosgroup.com           

 

 

Akce Kralupské kolo se koná za podpory města Kralupy n.Vlt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


