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3. 6.2022 od 18:00 do 1 9:00 , 1.. 6.2022 od 9:00 do 10:00

Možnost přihtášenípředem na www.vokolopole.cz, pro prvních 100 předem přihtášených
a následně i včas odprezentovaných účastníků je připraven dárek.

Přihtašování předem bude ukončeno dne 2.6'2022

Všichni předem přihl'ášenía včas odprezentovaníúčastníci startujízadarmo, ostatníza symbolický
poptatek 50 Kč

MOTO GP
VOKOLOPOLE 1

VOKOLOPOLE 2
VOKOLOPOLE 3
VOKOLOPOLE 4
VOKOLOPOLE 5

V0K0L0P0LE ó

(ročn ík na rozen í 201 9 -2022)
Iročník narozen í 2017 _201 8J

Iročník narození 2015_201 6|

Iročn ík na rozen í 201 3_201 4l

Iročn ík na rozen í 201 1 _201 2l

{ ročn ík na rozen í 2009 _201 0l

{ ročn ík na rozen í 2007 _2008l

100 m asfatt
400 m asfatt
2 250 m pol.ní cesta/asÍa[t
2 250 m po[ní cesta/asfa[t
4 500 m po[nícesta/asfa[t
4 500 m polnícesta/asfa[t
4 500 m polnícesta/asfa[t

V zájmu ochrany zdravÍ dětí musí mít všechny děti nasazenu ochrannou přitbu. Závodit mohou děti na ko[ech, u kategorie
MoTo GP budou samozřejmě připuštěna pomocná kotečka, přÍpadně odrážed[a všeho druhu, v nezbytné míře idopomoc
rodičů. Závody se budou konat zčásti na místní komunikaci, provoz motorových vozidet bude z tohoto důvodu v průběhu
jednottiých závodů omezen. V případě nepřízně počasí bude závod omezen, v případě ýrazné nepřízně pak přetožen na jiný

termín. Závod bude probíhat v souladu s aktuátními hygienickými a epidemio[o9ickými opatřeními'

www.vo ko [o po [e. cz, e - m a i [ : vo ko [o po leftl h a s [a r. cz,
a[ena[dhaslar'cz, tel':777 ó41 055, 777 023 524, Facebook:V0K0L0P0LE
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