
Den na kole s Moravskoslezským krajem 
 
 
 

 
 
PROPOZICE 
 

•   Datum konání: 28. září 2020 
•   Místo konání: Bílá v Beskydech 
•   Závody pro širokou veřejnost 
•   Startovné: Zdarma! Nutná registrace na místě 
•   V kategoriích děti + doprovod se platí jedno startovné za tým 
•   Prezentace od 8:00 do 9:30  hod. na zahrádce u bistra vedle pokladen (žlutá budova) 
•   Start závodu benjamínků a předžáků je v 10:00 hod. na hřišti u dolní stanice lanové dráhy „Zbojník“ 
•   Start závodu týmů je v 11:00 na hřišti u dolní stanice lanové dráhy „Zbojník“ 
•   Start závodu bikerů je ve 12:00 na první měřeném úseku viz mapka č.3 
•   Každý závodník se zaregistrováním dostává do slosování tomboly  
•   V každé kategorii budou ohodnocena první tři místa  
•   A každý závodník, který dokončí závod dostane medaili 

 
Pořadatel 

 
SKI Vítkovice - Bílá z.s.,  za podpory Moravskoslezského kraje, 
e-mail: info@skibila.cz, tel: 733 380 911. 

 
Podmínky účasti 

Všichni startující se závodu účastní na vlastní nebezpečí. 
Všichni účastníci závodu jsou povinni mít ochrannou přilbu po celou dobu závodu na hlavě. 
Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a mít bezvadný stav kola. 
Účastník má požadované znalosti o závodu a potvrzuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se 
závodu zúčastnit, netrpí žádnou závažnou nemocí nebo závažným onemocněním. 
V kategorii 1. (děti do 9 let) a kategorii 2. (děti 10 – 12 let) – „Týmy“ musí závodit dítě za 
doprovodu osoby starší 18 let,(je zakázána fyzická pomoc při jízdě v týmu). 
Započítáván je čas posledního v pořadí z rodiny (týmu). 

 
 
 
 



Popis tratí 
 
 
Trať pro týmy 
Start a cíl závodu proběhne u dolní stanice lanové dráhy „Zbojník“. Týmy kategorií 1. a 2. budou 
závodit na trati v délce 10 km. Trasa závodu vede obcí Bílá směr Smradlavá, Max klauz a zpět. 
 
Trať pro bikery 
 

Enduro závod Pojedou se tři měřené úseky, kdy na první z nich si je nutné si vyšlápnout do půlky 
kopce a na další tě vyveze lanovka. Rz1 bude začínat na dřevěných lávkach refresh trailu a končit 
bude v dolní části. Na Rz2 a Rz3 lanovkou. Rz2 refresh trail od vrchu po konec "malé Kanady" a 
Rz3 medvěd trail od velkého padáku a cíl u chaty. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategorie 
 

1.   Kluci -  Benjamínci 2 – 4 let odrážedlo…………………………...děti od 2018 - 2016 
2.   Holky - Benjamínci 2 – 4 let odrážedlo…………………………...děti od 2018 - 2016 
3.   Kluci - Předžáci   5 – 6  let kolo…………………………………..děti od 2015 - 2014 
4.   Holky - Předžáčky  5 – 6 let kolo…………………………………děti od 2015 - 2014 
5.   Kluci  - Mladší žáci + doprovod nad 18 let (tým)………………...děti do ročníku 2011 
6.   Dívky -  Mladší žačky + doprovod nad 18 let (tým) ……………..děti do ročníku 2011 
7.   Kluci - Starší žáci  + doprovod nad 18 let (tým)………………….děti ročník 2010 – 2008 
8.   Dívky -  Starší žáčky + doprovod nad 18 let (tým)……………….děti ročník 2010 – 2008 
9.   Muži Bikeři 
10.  Ženy Bikerky 

 
 
Výsledky 

Vyhlášení vítězů a vyvěšení výsledků proběhne společně s vyhlášením tomboly ve 14:30. 
První tři v kategorii obdrží pohár a věcnou cenu. 

 
Doprovodný program 

 
Závod pro nejmenší děti do šesti let (kola, odrážedla) na hřišti u lanovky. 



Škola jízdy na kole přes překážky, dětské atrakce a soutěže. 
Každé startovní číslo je pak lístkem do tomboly, kde můžete vyhrát krásné ceny, pokud nebudete 
soutěžit, lítek do tomboly je možné vysoutěžit i bez účasti v oficiálních závodech, splněním úkolů u 
stánků našich partnerů.  
 

 
Kontakt a informace 

 
SKI Vítkovice - Bílá z.s., e-mail: info@skibila.cz, tel. 733 380 911, www.skibila.cz nebo stránky 
Moravskoslezského kraje www.severnimorava.travel.cz  

     
 
Partneři závodu 

 
Moravskoslezský kraj – hlavní partner 
SKI areál Bílá 
Na Bílé  
Biskupství Ostravsko - opavské 
Bistro Špicar 
Obec Bílá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


