Rozpis ELM 2017 závod č. 11
Název: Časovka jednotlivců v Hodonicích u Znojma
Termín: 10. 6. 2017 sobota
Místo: Hodonice u Znojma
Kancelář: POZOR!!!! Od loňského roku nová adresa místa kanceláře závodu
od 8.30 hodin restaurace Saigon II, ul. Obecní 287 (z druhé strany budovy než je
vstup do Obecního úřadu Hodonice) – parkoviště u hospody a v blízkém okolí
(cca 1500 m od místa startu) uzavření kancelář v 10.00 hodin
Startují: předem řádně registrovaní účastníci do ELM po zaplacení registračního poplatku
a startovného dle pravidel ELM (nečlenové ELM startují jako příchozí)
Startovné: 250,- Kč pro všechny kategorie
Start: v 11.00 hodin, interval 60 sec., pořadí startu bude upřesněno v 10.30 hodin v místě
prezentace a na startu
Trať: Hodonice směr Krhovice a obrátka před obcí Hrádek, profil rovinatý, délka 19,6 km
Rozhodčí: Ing. Jiří Dohnal
Ceny: ceny dle pravidel ELM
Občerstvení: zajištěno v místě prezentace – restaurace Saigon II pro všechny účastníky
(oběd + výběr alko/nealko, bezplatná ochutnávka vína)
Zdravotní zabezpečení: soukromá dopravní zdravotní služba + lékař
Pořadatel: Cyklo Klub Kučera Znojmo z.s.
Kontaktní osoba: Čestmír Vala, cykloklubkucera@seznam.cz , tel. 608 736 135
Sponzor: Obec Hodonice, Tasovice, Vinný sklep U Špillarů (zajišťuje i prodej vína ve sklepě
cca 50 m od místa prezentace), Tasovické vinařství a partneři
Cyklo Klubu Kučera Znojmo
Ubytování: pro účastníky obou závodů doporučujeme následující ubytování:
Penzion na Mlýně, Panská 433, Hodonice , tel. 728 088 412,
www.penzionnamlyne.com e-mail: recepce@penzionnamlyne.com
Slunečný penzion, Tasovice 195, 724 94 94 98, www.slunecny-penzion.cz
e-mail: info@slunecny-penzion.cz
Slepánková – ubytovna, Tasovice, tel. 723 286 258
Penzion nad lomem, Krhovice 138, Renata Šustrová, tel. 603 481 879
Upozornění: na základě usnesení zastupitelstva obce Hodonice je možné pro parkování
osobních automobilů využívat pouze prostor před poštou u Hotelu Mr. Pepinno, před
budovou Obecního úřadu Hodonice a v blízkém okolí. Automobily parkující na travnatých
plochách mohou být odtažena.

