
  

 

       

 

XLI.  Tour de Biere

Výletní časovka - pátek 26. srpen 2022 
Místo: Holín – hřiště 

Prezentace: od 1600 do 1700  - první výletník 1615  
Trať:  „Prachovský okruh“ Hillova varianta–po obchvatu 

závěr jako předminulé roky s cílem na louce před Holínem 

včetně OPATRNÉHO odbočení na louku -> vybočení do silnice, přes čáru = DISKVALIFIKACE!  

Informace:  Čas započítáván do sobotního výletu. Při neúčasti bude připočten čas 

posledního v kategorii + 10%.  

NA ČASOVCE probíhá prezentace a kontrola kol  POUZE pro účastníky časovky, nikoliv pro ty 

co jedou jen v SOBOTU! Nelze z technických a organizačních důvodů! 

Vzpomínka na Hillouše-sobota 27.srpen 2022 
Místo: Jičín – Matěják, výjezd směr kruháč na Letné. 

Prezentace: od 830 do 935! Na opozdilce nebude brán zřetel!!! 

Začátek: bez výjimek v 1000!!! 

Trať:   HILLŮV PLÁN – dle přiložené mapy - letos klasika 

beze změn + konec s bezpečnostní odbočkou v Kbelnici u 

Rumcajse.POZOR v úseku Valdštejn–Hrubá Skála na pěší turisty!  

               Aktuální informace budou upřesněny před začátkem! 

Délka:   73km        

Kategorie:   1.   S C H W A R Z – muži  - bez rozdílu věku 

kolo bez převodů s TORPÉDEM!!! 

Nejsou povoleny nástavce na řídítka, klipsny, nášlapné pedály a podobná vylepšení!!! 

2. V E T E R Á N I – od 60 let ročníky 1962 a starší -> LIBOVOLNÉ KOLO 

3. Ž E N Y  ->  LIBOVOLNÉ KOLO 

Povinná výbava:  přední brzda–oba blatníky–funkční světlo–zadní odrazka/světlo–zvonek/trubka… 

Kontrola při prezentacích – penalizace 5 minut / každý nedostatek!! 

!! Opět platí částečná tolerance cvrčků a řadících torpéd – penalizace 30 minut!!! 

NEZAPOMEŇTE SI VZÍT HELMU A MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE 

!!!PRO VŠECHNY PLATÍ AKTUÁLNÍ PRAVIDLA SILNÍČNÍHO PROVOZU!!! 

Informace: časový limit 8 hod – pozdní dojezd = vyřazení z výsledkové listiny 

Poplatek za Hillův plán, pamětní samolepku, vstup na plovárnu a cílový lahváč po 

předložení orazítkované mapy = 150,- Kč   

Ukončení:  Jičín – koupaliště Kníže – vyhlášení v 18:30  

Posezení, stany, občerstvení, zábava a hudba: NA PRACH OFF + PŘEKVAPENÍ!! 


