Sun sport, s.r.o. pořádá

2. Rollerski BVV cup
10.11. 2018
závod na kolečkových lyžích pořádaný v rámci festivalu Sport Life

Sprint – volnou technikou

Sprint volnou technikou na 1,1 km s technickými pasážemi, který prověří nejen maximální
rychlost závodníka, ale i jejich technickou vybavenost.
Prezentace: od 8:30 do 8:50 bude probíhat prezentace a výdej startovních čísel u
pořadatelského stanu
Start závodu: 9:00 začátek kvalifikace na 550 m s intervalovým startem. Z kvalifikace do
vyřazovacích bojů na 1,1 km postupuje 20 závodníků s nejlepším časem.
Kdy: 10. 11. 2018
Kde: na brněnském výstavišti
(Výstaviště 405/1, 603 00 Brno)
vedle pavilonu A, 200 m od hlavní
brány viz schéma

Přihlášky na závody:
•

On line pomocí přihlašovacího formuláře do 9.11.2018. Takto přihlášení závodníci obdrží
slevový kód na celodenní vstupné do areálu BVV (po uplatnění kódu bude celodenní vstupné
činit 50,-Kč). Přihlašovací formulář: Rollerski BVV cup - přihlášení

•

Elektronicky na vank.michal@sunsport.cz do 9.11.2018

Kategorie:
•

muži bez rozdílu věku

•

ženy bez rozdílu věku

Vybavení:
•

Závodit se bude na jednotných lyžích Swix S5E, které každý závodník obdrží před startem.
Případně na pořadatelem stanovených srovnatelných lyžích.

•

Doporučené vybavení: vlastní kolečkové lyže (pro rozjetí před závodem), boty, hole,
sportovní oblečení a chrániče pro začátečníky. V případě potřeby vám však zapůjčíme
kolečkové lyže, boty i hole

•

Povinné vybavení pro závod: Přilba – v omezeném množství lze zapůjčit na místě.

Vyhlášení:
Ukončení závodu a vyhlášení výsledků proběhne v prostoru startu přibližně v 10: 15 První tři
závodníci v obou kategoriích obdrží hodnotné ceny od našich partnerů.

TESTOVÁNÍ LYŽÍ - po celou dobu konání festivalu bude možné si zdarma zapůjčit, v pavilonu V u
stánku č. 75, a vyzkoušet kolečkové lyže na klasiku i na bruslení od více než desítky tuzemských i
zahraničních výrobců.

Pořadatel/kontakt:
Sun sport, s.r.o., Kšírova 32, 619 00 Brno.
Michal Vank: 724 266 692: vank.michal@sunsport.cz

