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20172017Májová cyklistická vyjíÏìka (25. roãník) sraz od 9.00 - 9.30 hod 

u prodejny CYKLO KUâERA a na cyklostezce u Nové lékárny nám. Komenského

âtyfii cyklotrasy v rÛzn˘ch délkách (cca 15, 25, 45 a 65 km).

Dûtsk˘ dopravní den od 9.00 do 13.00 hodin

Dûtské dopravní hfii‰tû, ul. M. Kudefiíkové 

Jízda zruãnosti, znalost dopravních znaãek a první pomoci. 

Pofiadatelé: Hlavní sponzor: Sponzofii:

Podrobnûj‰í informace získáte
www.cykloklubkucera.cz v rubrice - AKCE a dále
Akce pro dûti. Nejlépe je úãastnit se první akce
dne 1. kvûtna „Májová vyjíÏìka“.
Aktuální informace na tel. 608 736 135.
Podmínkou úãasti na v‰ech akcích je pouÏívání 
cyklistické pfiilby a u dûtí do 12 let úãast 
zákonného zástupce.
Startovné: jednotlivé závody 20,- Kč, celý seriál 50,- Kč

Závod horsk˘ch kol „Velká cena mûsta Znojma“ (22. roãník)

start dûtsk˘ch kategorií od 9.30 hodin na Masarykovû námûstí.

Prezentace a prohlídka tratû od 8.00 do 9.30 hodin.

Závod horsk˘ch kol „V„V„ elkáVelkáV cena mûsta Znojma“ (22. roãník)

start dûtsk˘ch kategorií od 9.30 hodin na Masarykovû námûstí.

Prezentace a prohlídka tratû od 8.00 do
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Závod horsk˘ch kol VZP CUP -  Finále sraz v 10.00 hodin. Mûstsk˘ lesík    
(u restaurace DIANA). Vyhlá‰ení v˘sledkÛ celého seriálu a pfiedání cen.
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