
Informace k 3. ročníku závodu Šilheřovický šlaušek 2015 

Letošní závod proběhne v sobotu 5.9.2015. Start i cíl závodu je v areálu TJ Sokol 

Šilheřovice, kde bude rovněž od 10.00 hodin probíhat prezence závodníků. Prezence dětí s 

možností dodatečné registrace na místě bude probíhat už od 8.30. 

Zájemci se mohou přihlásit do jedné z 8 soutěžních kategorií, ale upozorňujeme, že v 

případě nedostatečného počtu registrovaných zájemců v dané kategorii (např. méně než 

5) může dojít k jejímu sloučení s jinou kategorií. 

Kategorie: 

 muži 20 km 

 muži 40 km 

 ženy 20 km 

 ženy 40 km 

 dívky 6-10 let – 6 km 

 dívky 11-14 let – 12 km 

 chlapci 6-10 let – 6 km 

 chlapci 11-14 let – 12 km 

Podmínkou účasti na závodu je včasná registrace a zaplacení startovného ve výši 150 

Kč nejpozději do 31.8.2015. Platbu je nutno zaslat ve prospěch účtu číslo 

255549775/0300 vedeného u ČSOB/Poštovní spořitelny tak, aby nejpozději v pondělí 

31.8.2015 byla připsána na náš účet. Chlapci a dívky v kategoriích do 14 let včetně mají 

závod zdarma a startovné platit nemusí! 

Ochranná přilba je povinná pro závodníky ve všech kategoriích! Přihlášením na závod nebo 

podáním přihlášky (on-line, nebo na místě) bere každý závodník na vědomí a souhlasí s 

následujícím čestným prohlášením. Děti mohou závodit pouze s podepsaným souhlasem 

zákonného zástupce. Z důvodů rychlejšího odbavení u registrace doporučujeme rodičům 

tento souhlas vytisknout a podepsat předem. 

Ceny pro vítěze: 

První tři závodníci v každé kategorii budou oceněni medailí a diplomem, případně drobným 

dárkem od sponzorů. 

 

http://mapy.cz/#!x=18.276517&y=49.921026&z=15&t=s&d=user_18.274654%2C49.921709%2C%C5%A0ilhe%C5%99ovice%2C%20okres%20Opava~_1
http://mapy.cz/#!x=18.276517&y=49.921026&z=15&t=s&d=user_18.274654%2C49.921709%2C%C5%A0ilhe%C5%99ovice%2C%20okres%20Opava~_1
http://prajzsky-sk.eu/registrace/
http://prajzsky-sk.eu/registrace/
http://prajzsky-sk.eu/wp-content/uploads/2012/08/PSK-CestneProhlaseni2015.pdf
http://prajzsky-sk.eu/wp-content/uploads/2012/08/PSK-souhlasZZ2015.pdf
http://prajzsky-sk.eu/wp-content/uploads/2012/08/PSK-souhlasZZ2015.pdf


Časový harmonogram: 

 08.30 – 09.45 Prezence dětí s možností dodatečné registrace 

 10.00 – 13.00 Prezence dospělí 

 10.00 – 12.00 Dětské závody 

 12.00 – 13.00 Vyhlášení vítězů dětského závodu 

 14.00 Start muži a ženy 40 km 

 14.10 Start muži a ženy 20 km 

 17.00 Oficiální ukončení závodu 

 17.30 Vyhlášení vítězů 

 18.30 After párty 

Informace o trati: 

Závodní trať bude označena oranžovými šipkami a je stejná, jako v minulém ročníku. Trasa 

vede po lesních a polních cestách a pěšinách (hliněných, šotolinových, kamenitých). Z 

důvodů několika techničtějších úseků je vhodná především pro horská kola, ale sjízdná je i 

na trekových kolech. Na trati bude umístěna také občerstvovací stanice, kde budou k 

dispozici nápoje a ovoce. Soubor s GPS souřadnicemi je ke stažení zde. 

Trasa dětského závodu má cca 3 km. Mladší chlapci a dívky (6-10 let) pojedou 2 okruhy (6 

km), starší dívky a chlapci (11-14 let) pojedou 4 kola (12 km). Mapa a GPS souřadnice jsou 

rovněž k dispozici. V případě příznivého počasí a dostatečného zájmu proběhne v 

dopoledních hodinách rovněž závod dětí do 5 let na vedlejším tréninkovém fotbalovém hřišti. 

Sprchy:  

Pro závodníky budou dostupné sprchy v zázemí fotbalové tribuny. 

Doprovodný program: 

Test centrum německých jízdních kol Stevens a Corratec v podání výhradního dovozce a 

partnera závodu, firmy Isobike. 

Občerstvení včetně prodeje teplého jídla a vybraných nápojů je zajištěno. 

Pořadatel si vyhrazuje právo umožnit dodatečnou registraci závodníku přímo na místě, ale již 

bez nároku na konzumné, které je obsaženo v ceně startovného uhrazeného předem. 

Těšíme se na vaši účast! 

Team PSK  

http://www.bikemap.net/cs/route/2769571-silherovicky-slausek-2014/
http://www.bikemap.net/cs/route/2769649-silherovicky-slausek-2014-detsky-zavod/
http://www.stevensbikes.cz/
http://www.corratec.com/
http://www.isobike.cz/

