
 

Názov akcie: Kaňanský bicigeľ 2015 

Miesto akcie: Kanianka 

Termín akcie: August 2015-08-08 

Disciplína: MTB XC 

Kaňanský bicigeľ 2015 
MTB XC preteky pre všetky kategórie cyklistov 

Dátum konania: 08.8.2015 
Miesto konania: Kanianka, vodná nádrž Kanianka 
Riaditeľ pretekov : Ing. Juraj Vážan 
Hlavný rozhodca : deleguje SZC  
Organizátor : juraj.vonvazan@gmail.com 
 
Štartovné : 
8 € prihlásený bez úhrady štartovného do 31.7.2015  + darček 

10 € v hotovosti v deň štartu bez nároku na darček 
 
Občania Kanianky majú zľavu zo štartovného 50 % 
 
Registrácia v deň štartu začína od 9:00 do 10:45 hod. 
Prihlasovacie údaje Meno, Priezvisko posielajte na juraj.vonvazan@gmail.com 
Obratom dostanete mail s informáciou o úspešnosti registrácie. 
 
Darček:  
Tradičné ponožky s logom Kaňanský bicigeľ, otvarak na fľaše s logom KB 
   
V cene štartovného : 
Zdrav. zabezpečenie, jedlo a nápoj na štarte a v cieli, občerstvenie na vrcholovom bode a v cieli 
počas pretekov, umývanie bicyklov, sprchy a WC, sprievodný  program. 
 
Štart : 08.8.2015 vodná nádrž Kanianka 
11:00 - 40 km (kategórie A až F ) 2x 20 km okruh  
11:30 - 20 km ( kategórie G až I) 1 okruh 20 km 

 
Cieľ : vodná nadrž Kanianka 
 
trasa  
40 km-  2 okruhy  
20 km – 1 okruh 
Poznámka: Tento ročník sa trasa skrátila cca o 5 km, z dôvodu tažby dreva a zlého terénu 
viď mapa 

  
45 km 
A - Muži -19 – 39 Licencia UCI  
B - Muži -19 – 39 r.  
C – Ženy- 15 a viac r. 
D - Masters - 40 - 49 r. 
E - Masters - 50 a viac r. 
F- Juniori+kadeti – 15-18 r. 
 
20 km 
G - Juniori + kadeti - 15-18 r.  
H - Muží bez rozdielu veku  
I - Ženy bez rozdielu veku 
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Ceny : 
 prví 3 v každej kategórii pamätnú trofej Kaňanského bicigľa a vecné ceny 
prvý občan Kanianky nezávisle od kategórie putovnú trofej Kaňanského bicigľa veľkého rozmeru 
celkový víťaz pretekov s najlepším časom putovnú trofej Kaňanského bicigľa veľkého rozmeru 
 
Sprievodny program: Pavlínka Minichová Band 
 

Poučenie : 
 Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si individuálne 
zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví 
súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. Cyklisti musia 
mať ochrannú prilbu!Pretek sa koná za každého počasia. 
V prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné 
nevracia.Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku nebudú vrátené 
Organizátor preteku si vyhradzuje právo zmeny programu. 
 


