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Kyjov, Hýsly, Moravany

9:00 - junioři
9:05 - starší žáci + kadetky
9:08 - mladší žáci + žačky
cca 10:30 - kadeti
juniorky + ženy
14:00 - muži Elite + U23
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16. 4. 2017 KRITERIUM

11:00 - nábor ZŠ
11:30 - mladší žáci + žačky
12:30 - starší žáci + kadetky
13:30 - kadeti + juniorky + ženy
15:00 - junioři
16:00 - muži
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Hyalfit gel

hyalfit

Čistý krystalický kolagen s kyselinou hyaluronovou
a vitaminem C je vhodný pro střední a starší generaci,
pro sportovce a pro lidi v zátěži.
Účinné složky: Kyselina hyaluronová, Kolagen,
Chondroitin sulfát, Vitamín C a Bosellie Serrata
doplněk stravy

hyalfit gEl

®

je nový, moderní kosmetický
prostředek, určený na svaly
a klouby, vyvinutý dle nejnovějších poznatků kosmetologie
a přírodních věd.
Jedná se o masážní a zklidňující přípravek na svaly, vaziva
a klouby, určený k rychlé
a zároveň dlouhotrvající úlevě.

®

®

doplněk stravy

®

®

PÍSKOVNA MISTŘÍN s.r.o.

OPTIKA Jaroslav Rašták
TRTÍK spol. s r.o.

LIHAN BICYCLE

A.1 | loGo — ZáklaDní proVeDení
logo zÁklaDNí provEDENí cMyk
červená: C0 M96 Y100 k0; černá: C0 M0 Y0 k100
logo zÁklaDNí provEDENí paNtoNE
červená: pantone 485; černá: pantone process black

logo zÁklaDNí provEDENí rgb
červená: r196 G36 b26; černá: r0 G0 b0
logo zÁklaDNí provEDENí ral
červená: ral 2002; černá: ral 9004
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UPOZORNĚNÍ

Cyklo klub Dacom Pharma Kyjov pořádá
v sobotu 15. dubna 2017
24. ročník mezinárodního cyklistického závodu
„NA KOLE REGIONEM KYJOVSKÉ SLOVÁCKO.“

SILNIČNÍ ZÁVOD
Okruh 15 km povede trasou: start - cíl
Kyjov, Hýsly, Moravany, Kostelec, Kyjov

Prosíme obyvatele, kteří bydlí v těchto obcích,
aby v době 9 – 18:00 h počítali s uzavřením okruhu.

Okruh bude protisměrně uzavřen. Občanům ulic
a obcí Kyjov - Komenského, Újezd,
Klvaňova, Brandlova, Nětčická
a dále Hýsly, Moravany, Kostelec,
bude umožněn vjezd ve směru závodu
na pokyn policie a pořadatelů.
Děkujeme za pochopení, sportu zdar
Startují:
9.00
9.05
9.08
cca 10.30
14.00

junioři
starší žáci + kadetky
mladší žáci a žačky
kadeti po nájezdu žáků
do posledního okruhu
Elite muži

6
2
1
4

okruhů
okruhy
okruh
okruhy

11 okruhů

90
30
15
60

km
km
km
km

165 km

Moravany

Kostelec
Hýsly
Kyjov
START-CÍL

UPOZORNĚNÍ

Cyklo klub Dacom Pharma Kyjov pořádá
v neděli 16. dubna 2017
23. ročník mezinárodního cyklistického závodu
„NA KOLE REGIONEM KYJOVSKÉ SLOVÁCKO.“

KRITÉRIUM ULICEMI KYJOVA
Okruh 1500 m povede ulicemi: start - cíl
Komenského, Nádražní, Dobrovského.
Prosíme obyvatele, kteří bydlí na těchto ulicích,
aby v době 11:00 - 18:00 h počítali
s uzavřením okruhu.
V nejnutnějších případech bude umožněn výjezd
po směru okruhu, v přestávkách mezi kategoriemi,
na pokyn pořadatelů
a dopravní policie.
Děkujeme za pochopení, sportu zdar

35 okruhů

žní

16.00 muži

Nádra

27 okruhů

hladký závod
hladký závod
bodovací závod,
bodovací závod,
každý 3. okruh
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každý 3. okruh
bodovací závod,
každý 5. okruh
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14.00 junioři

okruhy
okruhů
okruhů
okruhů

Komensk

  3
  6
15
21

Sokolovna

Startují:
11.00 nábor ZŠ
11.30 mladší žáci + žačky
12.30 starší žáci + kadetky
13.30 kadeti + juniorky + ženy

START-CÍL

START-CÍL

www.cp2017.ckdacomkyjov.cz

