
Online registrace: https://www.talentcup.cz/index.php?tcdesignindex=data/register.php   
  
Časový harmonogram: DOPOLEDNE     

9:00 – 10:00 - prezentace pro krátkou trať; 8:45 – 10:15 - možnost prohlídky tratě
Kategorie Rok narození Délka tratě Čas
holky 7-8 & kluci 7-8 2015-2016 KRÁTKÁ TRAŤ 

1 km
10:30

holky 5-6 & kluci 5-6 2017-2018

Vyhlášení výsledků cca 11:30

Časový harmonogram: ODOPOLEDNE
11:30 - 12:45 - možnost prohlídky tratě; 12:45 - seznámení s pravidly, rozprava před závodem, upřesnění startovních časů
Kategorie Rok narození Délka tratě Čas
muži JU*DO CUP 2004 a st

2× DLOUHÁ TRAŤ 
2× 8km

13:00

Časovka muži* 1974-2004
Časovka veteráni* 1973 a st
junioři 2005-2008
ženy JU*DO CUP 2004 a st.
Časovka ženy* 1974-2004
Časovka ladies* 1973 a st
juniorky 2005-2008
žákyně II & žáci II 2009-2010 DLOUHÁ TRAŤ 

8 km 
s časovou prodlevou po předchozí kategorii bude upřesněno pořadatelem 
(prodleva 0 až 15min)

žákyně I & žáci I 2011-2012

holky 9-10 & kluci 9-10 2013-2014

Vyhlášení výsledků cca 15:00
* kategorie ženy & muži budou pro vyhlášení výsledků pořadatelem rozděleny na ženy & ladies & muži & veteráni

Všichni účastníci jsou povinni dodržovat platná Pravidla ČSC a doplňovacího textu Talent CUP. Trať je vedena v okolí kempu a Ejpovického jezera na přilehlých lesních  
a polních zpevněných i nezpevněných cestách a částečně po obslužných cestách golfové hřiště. Časy startů a vyhlášení jsou orientační. Pořadatel si vyhrazuje právo zařadit 
některou z kategorií na jinou než výše uvedenou trať a to zejména s ohledem na aktuální stav tratě, počasí apod. Taková změna bude oznámena v průběhu prezentace, 
nejpozději však před startem prvního závodníka v kategorii. Účastníci do 18let startují s písemným souhlasem zákonného zástupce a v jeho doprovodu! Účastník je povinen 
používat po celou dobu závodu cyklistickou přilbu Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a za běžného silničního provozu

Kdy:  sobota 15. dubna 2023

Popis akce: 1. závod seriálu TALENT CUP 2023 
  1. závod seriálu JU*DO CUP 2023

Lokalita: Areál Autokempu Ejpovice 
  49°45‘4.771“N, 13°30‘57.755“E

Pořadatel: SPORT KEMP EJPOVICE - RS BUTOV s.r.o.

Ředitel závodu: Michal BÍMAN - mob. +420 604 298 976

Prezence: v místě konání závodu 
  od 9:00, do 10:00 (krátká)  
  do 12:30 (dlouhá) dle kategorie

Startovné: DĚTSKÉ 6 & 7-8: 
  předem na účet 100 Kč; na místě 150 Kč 
  DĚTSKÉ 9-10 & ŽÁKOVSKÉ KATEGORIE: 
  předem na účet 150 Kč; na místě 200 Kč 
  KATEGORIE JU*DO CUP: 
  předem na účet: 200 Kč; na místě: 250 Kč

Kristýna Burlová patronka seriálu

Partneři seriálu:


