
ŠKODA Velorace meets
5. Lebenshilfe Specialrace
mit Inklusionszeitfahren 
10.08.2019 - Dresden

Přihláška

Zašlete vyplněný leták nebo elektronický formulář

Fax:  0351/32 02 77 44

E-Mail:  sport@lebenshilfe-dresden.de

Adresa:  Lebenshilfe Dresden e.V.

 Josephinenstr. 31, 01069 Dresden

Předběžný program
(změny vyhrazeny)

12:15 Uhr  Akreditace

13:30 Uhr  Zahájení akce na Terrassenufer

14:00 Uhr  začleňovací jízda na 2km v týmech

15:00 Uhr  silniční závod na 8km s hromadným startem

16:30 Uhr  silniční závod na 16km s hromadným startem

17:30 Uhr  vyhlášení vítězů na Neumarkt

Kdo se může zúčastnit?

•  2km - každá osoba od 18ti let a každá osoba s handica-
pem od 14ti let

• 8km a 16km – každá handicapovaná osoba od 14ti let

Startovné: 5,00 Euro na osobu, splatné na místě

Členové Lebenshilfe Dresden startují zdarma

Oficiální uzávěrka:
31.07.2019

Pozdní přihlášky po domluvě až do 06.08.2019 

Rámcový program ŠKODA Velorace Dresden 

pro den 10.08.2019
•  Program a hudba na jevišti

•  veletrh a jiné akce spojené s cyklistikou

•  Juniorský cyklistický závod Sachsen-Tour a závod odstrko-
vadel Pro děti od 3 do 5 let

•  Kids-Velorace – závod s tlustými pneumatikami pro děti od 
6ti do 14ti let

 Místo konání akce: Neumarkt v 01067 Drážďanech 

(náměstí před Frauenkirche)

Všechny přihlášky, informace a obrázky najdete na 
www.lebenshilfe-dresden.de a
www.sachsentour.org

Kontakt
Lebenshilfe Dresden e.V. Josephinenstr. 31, 01069 Dresden 

kontaktní osoba: Ingo Noderer 

Tel: 0351/32 02 77 40; Fax: 0351/32 02 77 44

Mail:  sport@lebenshilfe-dresden.de 

 www.lebenshilfe-dresden.de

Spolek „Internationale Sachsen-Tour, Radrennsports e.V.“

Pieschener Allee 1, Fechtergebäude, Sportpark Ostra, 

01067 Dresden www.sachsentour.org

„Toto opatření je spolufinancováno prostřednictvím zdanění na 
základě rozpočtu přijatého saským zemským sněmem.“

Zaregistrujte se



Důležité poznámky
Po registraci se může každý cyklista zúčastnit začleňovací jízdy a 
obou silničních závodů

Začleňovací jízda na 2km

 Týmy složené ze dvou závodníků (vždy jeden cyklista s 

handicapem) absolvují na čas vzdálenost 2km

Týmy jsou předem náhodně vylosovány.

Start probíhá v týmu.

Další tým startuje o 30 sekund později.

Helma je povinna pro každého startujícího.

Kola

Všechna jízdní kola musí být v provozuschopném stavu. 
Kolům, která neodpovídají předpisům o silniční bezpečnosti, 
může být organizátory cyklistické soutěže start zakázán.

Povolené typy kol:

Závodní kolo, horské kolo, trekingové kolo, silniční kolo, 
Městské kolo, krosové kolo, cyklokrosové kolo, Fitness-Bike, 
trojkolo

Pojištění

Každému účastníkovi se doporučuje uzavřít úrazové pojištění 
a pojištění odpovědnosti. Pořadatel nepřebírá žádnou odpo-
vědnost za škody vzniklé před, během a po skončení akce

Souhlas k fotografování

Každý účastník souhlasí s tím, že fotografie z této akce mo-
hou být použity pro účely pořadatelů.

Tipy na parkovaání na stránce www.sachsentour.org

Původní prohlášení o vyloučení odpovědnosti, souhlasu a 
ochraně soukromí

Je možno žádat na akci nebo vyhledat na internetových 
stránkách www.sachsentour.org/velorace/special.

Přihláška Lebenshilfe Specialrace 2019 
Start ve všech třech soutěžích je možný.

Uzávěrka registrace je 31.07.2019

Fax: 0351/32 02 77 44

 
Název instituce / osoby

Adresa: Ulice, PSČ, město

 

Kontakt osoba

Mobilní a e-mailový kontakt  (E-Mail pro všechny další informace je povinný)
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Pohlaví (m/w)

Účast v soutěži (prosím zaškrtněte):     2 km    8 km    16 km

Sportovec s postižením:  ano    ne     Jezdím na silničním kole:   ano      ne

příjmení. jméno 
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Sportovec s postižením:  ano    ne     IJezdím na silničním kole:   ano      ne
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Účast v soutěži (prosím zaškrtněte):    2 km    8 km    16 km

Sportovec s postižením:  jano   ne     IJezdím na silničním kole:   ano      ne

příjmení. jméno  
 

Pohlaví (m/w)

Účast v soutěži (prosím zaškrtněte):    2 km    8 km    16 km

Sportovec s postižením:  ano    ne     IJezdím na silničním kole:   ano     ne

Město/datum     podpisStav: 31.03.2019, změny vyhrazeny. fotky: sportograf




