
Místo prezentace Trasa - odkaz na plakát závodu

Název Den Čas - Termín Místo startu Dětské trasy - Cíl 1, Cíl 2, Cíl 3

1. Silniční časovka Ne 10:00 - 23.04. 2017 Pohoří - Nápoje Pohoří Pohoří - Bohuslavice - Dka - Pohoří - plánek tratě 10 km závod graf průběžné 

Libra JÍZDNÍ KOLA memoriál Jana Lamicha Výjezd z Pohoří na Bohuslavice Pohoří - Bohuslavice - Dka - Pohoří - plakát statistika časovkář 1/4

Pohoří - Bohuslavice - Dka - Pohoří - propozice

2. XC MTB Stalak Bike CupSo 10:00 - 29.04.2017 Rychnov n.K. - U Mařenky Okruhy - les Včelný - propozice závod graf průběžné 

Stalak vše pro střechy a izolace na stejném místě oficiální plakát závodu statistika

3. XC MTB Ne 10:00 - 14.05.2017 Mělčany - hasičská zbrojnice Okruhy - les Chlum 25 km závod graf průběžné 

FRYNTA JÍZDNÍ KOLA na stejném místě oficiální plakát závodu statistika

4. Silniční časovka Ne 10:00 - 28.05.2017 Semechnice  - sportovní areál Semechnice - Houdk.- Voděr. - Záhornice - propozice 12 km závod graf průběžné 

INDIGO umí počítače Odbočka ke sportovnímu areálu oficiální plakát závodu statistika časovkář 2/4

5. Silniční okruhy Ne 10:00 - 04.06.2017 Dobruška - náměstí Dka-Ohni-Oleš-Sedl-Koun-Bačetín-Sedl-Koun-Nedv 63 km závod graf průběžné

JECH sedací soupravy Dobruška - za Benzinou oficiální plakát závodu statistika

cíl-1-Ohnišov, cíl-2.před Rokolí, cíl-3.Nedvězí

6. XC MTB Kounov Ne 10:00 - 18.06.2017 Kounov - hasičská zbrojnice Okruhy po lesních cestách v okolí Kounova 25 km závod graf průběžné 

STAVOS na stejném místě oficiální plakát závodu statistika

7. Silniční závod Ne 10:00 - 25.06.2017 Olešnice v Orl. H. - náměstí Olešnice-Dešt-Orl.Záh.-Bart-Luis-Dešt-Olešnice 86 km závod graf průběžné 

RAMPUŠÁK Pivovar Dobruška na stejném místě oficiální plakát závodu statistika

cíl-1.Sedloňov-zpět,-2.Úhor-zpět,-3.Masaryčka-zpět

8. Silniční časovka Ne 10:00 - 16.07.2017 Dobruška - náměstí Dka-Dobré-Prázova Bouda 13 km závod graf průběžné 

MARŠÁLEK JÍZDNÍ KOLA Dobruška odbočka na Domašín oficiální plakát závodu statistika časovkář 3/4

9. Silniční časovka Ne 10:00 - 13.08.2017 Kvasiny Kvasiny - Deštné - Luisino Údolí 19 km závod graf průběžné 

KREDO REKLAMNÍ TISKÁRNA Kvasiny u hasičské zbrojnice oficiální plakát závodu statistika časovkář 4/4

cíl-1 v Klečkově 7,6 cíl-2 odbočka na Uhřínov 11 (křiž.Tři Lotři) 

10. Silniční okruhy Ne 10:00 - 03.09.2017 Kounov - Hotel Zlatý potok Kounov - Bystré - Sedloňov - Kounov 80 Km závod graf konečné

JIPAM CNC s.r.o. na stejném místě oficiální plakát závodu, Cíl 1, Cíl 2, Cíl 3 statistika

výsledky
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