
 
Koloběžkový silniční závod na 15 km s hromadným startem z Počerad do Loun 

v rámci memoriálu Karla Raise v sobotu 4. května 2019 
 
Pořadatel: ASK ELNA Počerady. 
 
Kategorie koloběžky:     junioři a muži; – r.n.2001 a starší. 
                                           dorostenci; r.n.2002 – 2004 
                                           juniorky a ženy; r.n. 2001 a starší. 
                                           dorostenky; r.n. 2002 – 2004 
 
Start 11:00 po vlnách 1 min: 1.handbike, 2. inline, 3. koloběžky, 4. běh 
 
Doprava na start: po vlastní ose jako rozjetí před závodem (při včasném   
                                 přihlášení možná autobusem viz níže). Osobní věci, 

                                 (batohy) z místa startu do cíle odveze dodávka                                    

                                  – její odjezd 10 minut před startem! 

Prezentace: od 7.30 do 9.30 hodin Pavilon „B“ lounského výstaviště Masarykovy sady v Lounech. Zde si  
                       vyzvednete startovní číslo, čip, stravenky na oběd po závodu a malé číslo shodné se   
                        startovním číslem, které si připnete ke svému malému příručnímu batůžku, které budete mít   
                        u sebe před startem. 
Přihlášení k závodu: na webu https://www.sportt.cz/races/footbike 
 
Startovné: Jednotlivci do 59 let 200,- Kč při podání přihlášky do 28.4.2019;  

úhrada převodem do 5 dnů od registrace a nejpozději 3 dny před ukončením přihlášek na č.ú. 
dle instrukcí v emailovém potvrzení registrace a do poznámky pro příjemce uvést jméno 
závodníka.  Přihlásit se k závodu je ještě možná na místě v den závodu za zvýšený poplatek o 50 
Kč. 

 
Šatny a sprchy: V základní škole Prokopa Holého vedle výstaviště.   

Pořadatel neručí za odložené věci.  

Parkování vozidel je doporučeno za školním hřištěm ZŠ P.Holého naproti baseballovému hřišti. 

Popis trasy: mezi 4 a 6 km je stoupání k obci Břvany. Jinak je to závod v podstatě po rovině nebo i mírné    
                     Klesání.  
Cíl: park T.G. Masaryka – výstaviště Louny před hlavním pavilonem, maximální čas dojezdu do 12.50. 

Vyhlášení vítězů proběhne od cca 13.45 hodin v parku T.G. Masaryka na lounském výstavišti v prostoru 

před hlavním pavilonem 

Občerstvení pro všechny účastníky hlavního závodu zajišťuje pořadatel formou společného oběda od 

13.00 hodin v hlavním pavilonu lounského výstaviště a v přilehlých prostorech. V průběhu dne je k 

dispozici bezplatné osvěžení od partnera závodu Heineken Česká republika a jeho lounským pivem.  

Doprava na místo startu je zajištěna pro nejslabší koloběžkářské kusy pořadatelem autobusy společně 

s běžci. Odjezd je od Městského koupaliště cca 5 minut chůze od prezentace na Lounském výstavišti. 

Několik koloběžek se vejde do dodávky co pojede na start. Do autobusů smí závodníci pouze bez 

koloběžek. Pozor na přesné časy odjezdů autobusů! Odjezdy autobusů z parkoviště před Městským 

koupalištěm v Lounech od 9.30 / 9.40 / 9.50. 

Memoriál je doplněn Dětským dnem, který připravují trenéři ASK Elna Počerady a Městská knihovna 

Louny s atletickými a jinými dovednostními soutěžemi. Součástí Dětského dne je i praktická ukázka Dětské 

atletiky. 

 


