
Občianske združenie Eleventum, o.z. Občianske združenie Eleventum, o.z. Občianske združenie Eleventum, o.z. Občianske združenie Eleventum, o.z. v spolupráci s občianskym združením v spolupráci s občianskym združením v spolupráci s občianskym združením v spolupráci s občianskym združením 

Time4fun, o.z., Vás pozývajú dňa Time4fun, o.z., Vás pozývajú dňa Time4fun, o.z., Vás pozývajú dňa Time4fun, o.z., Vás pozývajú dňa 11.11.11.11.júnajúnajúnajúna    2022 (sobota) na 2022 (sobota) na 2022 (sobota) na 2022 (sobota) na     

4444. kolo Detskej Východ MTB ligy s názvom . kolo Detskej Východ MTB ligy s názvom . kolo Detskej Východ MTB ligy s názvom . kolo Detskej Východ MTB ligy s názvom Hrhovský divočák Hrhovský divočák Hrhovský divočák Hrhovský divočák ----    HrhovHrhovHrhovHrhov    
    

    

    

MIESTO KONANIA : MIESTO KONANIA : MIESTO KONANIA : MIESTO KONANIA : okolokolokolokolie futbalového ihriskaie futbalového ihriskaie futbalového ihriskaie futbalového ihriska,,,,    HrhovHrhovHrhovHrhov    

PREZENTÁPREZENTÁPREZENTÁPREZENTÁCCCCIA : IA : IA : IA : futbalové ihrisko Hrhovfutbalové ihrisko Hrhovfutbalové ihrisko Hrhovfutbalové ihrisko Hrhov    od od od od 9999:30 do :30 do :30 do :30 do 11:11:11:11:00000000    

ŠTARTOVNÉ :  pre kategórie ŠTARTOVNÉ :  pre kategórie ŠTARTOVNÉ :  pre kategórie ŠTARTOVNÉ :  pre kategórie BABY : 1 ,BABY : 1 ,BABY : 1 ,BABY : 1 ,----€, všetky ostatné kategórie : 5 ,€, všetky ostatné kategórie : 5 ,€, všetky ostatné kategórie : 5 ,€, všetky ostatné kategórie : 5 ,----€  Platba na mieste€  Platba na mieste€  Platba na mieste€  Platba na mieste    

KONTAKT : KONTAKT : KONTAKT : KONTAKT : demko@time4fun.skdemko@time4fun.skdemko@time4fun.skdemko@time4fun.sk, Gab, Gab, Gab, Gabriel Demko 0905 593722riel Demko 0905 593722riel Demko 0905 593722riel Demko 0905 593722    

ROZHODCA : Gabriel DemkoROZHODCA : Gabriel DemkoROZHODCA : Gabriel DemkoROZHODCA : Gabriel Demko    

PRIHLÁŠKY : PRIHLÁŠKY : PRIHLÁŠKY : PRIHLÁŠKY : ONLINE prihlasovanie vopredONLINE prihlasovanie vopredONLINE prihlasovanie vopredONLINE prihlasovanie vopred. . . . Pretekári, ktorí už absolvovali preteky Detskej DVL Pretekári, ktorí už absolvovali preteky Detskej DVL Pretekári, ktorí už absolvovali preteky Detskej DVL Pretekári, ktorí už absolvovali preteky Detskej DVL 

v minulosti, obdržia pozývací v minulosti, obdržia pozývací v minulosti, obdržia pozývací v minulosti, obdržia pozývací ----    prihlasovací link emailom.prihlasovací link emailom.prihlasovací link emailom.prihlasovací link emailom.    

ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE : Záchranná služba východ o.z.ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE : Záchranná služba východ o.z.ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE : Záchranná služba východ o.z.ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE : Záchranná služba východ o.z.    

    

ŠTART PRVEJ KATEGÓRIE : ŠTART PRVEJ KATEGÓRIE : ŠTART PRVEJ KATEGÓRIE : ŠTART PRVEJ KATEGÓRIE : 11:11:11:11:30303030    ----    BABYBABYBABYBABY    

KATEGÓRIE Detskej Východ MTB ligyKATEGÓRIE Detskej Východ MTB ligyKATEGÓRIE Detskej Východ MTB ligyKATEGÓRIE Detskej Východ MTB ligy    sú totožné pre chlasú totožné pre chlasú totožné pre chlasú totožné pre chlapcov i dievčatápcov i dievčatápcov i dievčatápcov i dievčatá    : : : :     

BABY : BABY : BABY : BABY :         rok nar. 20rok nar. 20rok nar. 20rok nar. 2020202020    aaaa mladšímladšímladšímladší    1 baby okruh1 baby okruh1 baby okruh1 baby okruh                    spolu 120 m. ŽLTÁspolu 120 m. ŽLTÁspolu 120 m. ŽLTÁspolu 120 m. ŽLTÁ    

MIKRO :MIKRO :MIKRO :MIKRO :    rok nar.2016 rok nar.2016 rok nar.2016 rok nar.2016 ––––    2017201720172017                2222    krátkkrátkkrátkkrátkeeee    pretekárskpretekárskpretekárskpretekárskeeee    okruhokruhokruhokruhyyyy            spolu spolu spolu spolu 1.2001.2001.2001.200    m. MODRÁm. MODRÁm. MODRÁm. MODRÁ    

MILIMILIMILIMILI    ::::        rok nar.2014 rok nar.2014 rok nar.2014 rok nar.2014 ––––    2015201520152015                2222    strednstrednstrednstrednéééé    pretekárskpretekárskpretekárskpretekárskeeee    okruhokruhokruhokruhy   y   y   y       spolu spolu spolu spolu 2222,,,,2222    kkkkm. m. m. m. ČERVENÁČERVENÁČERVENÁČERVENÁ    

MINI :MINI :MINI :MINI :        rok nar.2012 rok nar.2012 rok nar.2012 rok nar.2012 ––––    2013201320132013                3333    strednstrednstrednstrednéééé    pretekárskpretekárskpretekárskpretekárskeeee    okruhokruhokruhokruhyyyy                spolu spolu spolu spolu 3,3 3,3 3,3 3,3 kkkkm. ČERVENÁm. ČERVENÁm. ČERVENÁm. ČERVENÁ    

ML. ŽIACI :ML. ŽIACI :ML. ŽIACI :ML. ŽIACI :    rok nar.2010 rok nar.2010 rok nar.2010 rok nar.2010 ––––    2011201120112011                    4444    stredných stredných stredných stredných pretpretpretpret....    okruhokruhokruhokruhovovovov                                        spoluspoluspoluspolu    4,44,44,44,4    kkkkm. ČERVENÁm. ČERVENÁm. ČERVENÁm. ČERVENÁ    

ST. ŽIACI : ST. ŽIACI : ST. ŽIACI : ST. ŽIACI :     rok nar.2008 rok nar.2008 rok nar.2008 rok nar.2008 ––––    2009200920092009        6666    strednýchstrednýchstrednýchstredných    pretpretpretpret....    okruhokruhokruhokruhov ov ov ov                                     spolu spolu spolu spolu 6,66,66,66,6    kkkkm. ČERVENÁm. ČERVENÁm. ČERVENÁm. ČERVENÁ    

    

VVVV prípadeprípadeprípadeprípade,,,,    ak vak vak vak v danej kategórii DIEVČATdanej kategórii DIEVČATdanej kategórii DIEVČATdanej kategórii DIEVČAT,,,,    bude prihlásených bude prihlásených bude prihlásených bude prihlásených menejmenejmenejmenej    pretekárpretekárpretekárpretekáriekiekiekiek, organizátor ich , organizátor ich , organizátor ich , organizátor ich 

môže môže môže môže odšodšodšodštartovať spolu startovať spolu startovať spolu startovať spolu s chlapcamichlapcamichlapcamichlapcami, , , , inak štartujú inak štartujú inak štartujú inak štartujú ssss krátkym časovým sklzomkrátkym časovým sklzomkrátkym časovým sklzomkrátkym časovým sklzom....    Dievčatá aj Dievčatá aj Dievčatá aj Dievčatá aj 

chlapci majú rovnaký počet kchlapci majú rovnaký počet kchlapci majú rovnaký počet kchlapci majú rovnaký počet kôôôôllll        

    

Viac info na Viac info na Viac info na Viac info na www.time4fun.skwww.time4fun.skwww.time4fun.skwww.time4fun.sk    

    

PARTNERI PODUJPARTNERI PODUJPARTNERI PODUJPARTNERI PODUJATIA : ATIA : ATIA : ATIA : Eleventum o.z., Eleventum o.z., Eleventum o.z., Eleventum o.z., Time4funTime4funTime4funTime4fun,,,,    o.z.o.z.o.z.o.z.,,,,    Bicycle GarageBicycle GarageBicycle GarageBicycle Garage, DVL, DVL, DVL, DVL    

 

 

 

 

 

 


