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I.INLINE SKATE CUP Touškov 
 

 

Pořadatel  : TJ Sokol M. Touškov 
 
Kdo to řídí? : p. Pavel Foltýn  

        (mob.: 602 406 602) 
Kdy?   : v neděli 4. 9. 2011 
Kde? : Školní ulice, Město              

Touškov 
V kolik?  : od 9.00 hod ráno 
 
Kdo se zúčastní? : děvčata a kluci, ženy a muži = každý v příslušné kategorii 

Kategorie :  
 

 A-potěr (děvčata a kluci) r. narození 2006 a mladší 
trať: (1 malé kolo) 
čas startu : 9. 00 hod 

 B – děti (děvčata a chlapci) r. narození 2003 - 2005 
trať: (1 velké kolo)  
čas startu : 9.30 hod 

 C – děti (děvčata a chlapci) r. narození 2000 – 2002 
trať: (2 velká kola) 
čas startu : 10.15 hod 

 D – děti (děvčata a chlapci) r. narození 1997 – 1999 
trať: (4 velká kola) 
čas startu : 11.00 hod 

 E – mládež (děvčata a chlapci) r. narození 1994 - 1996 
trať: (5 velkých kol) 
čas startu : 11.45 hod 

 F – dospělí (ženy a muži) r. narození 1993 - 1973 
trať: (7 velkých kol) 
čas startu : 12.30 hod 

 G – veteráni (ženy a muži) r. narození 1972 - starší 
 

Vyhlášení vítězů dětských kategorií  12.00 hod – 12.30 hod 
Vyhlášení vítězů ostatních kategorií  15.00 hod – 15.20 hod 
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Pravidla soutěže : 
Všichni závodníci musí respektovat pravidla pořadatele, se kterými budou před 
začátkem závodu seznámeni. 
Povinnou výbavou každého závodníka je cyklistická přilba a chrániče.  
Závod Inline skate startuje společným (hromadným) startem v příslušné věkové 
kategorii. 
Závody jsou určen pro amatérské závodníky na kolečkových bruslích. 
Všichni závodníci startují na vlastní riziko. 
 
Popis tratě : 
Závod proběhne na uzavřené Školní ulici v Městě Touškově, bez provozu motorových a 
ostatních vozidel. 
Trasa bude vyznašena. 
 
Startovné : 
Děti – zdarma 
Dospělí a veterání – 50,- Kč/osoba 
 
Prezentace : 
V den závodu od 8.30 hod do 13.30 hod v prostoru před startem. 
 
 
 
Bližší informace u p. Foltýna (tel. Viz výše) nebo na 
www.tjsokolmestotouskov.cz,  nebo www.touskov.cz . 


