Cieľ
Dojazd do cieľa je rovnaký ako vlani. Pri katolíckom kostole vyjdete na asfalt, prejdete cez
hlavnú cestu na cestičku poza potok a pri evanjelickom kostole opäť prejdete cez hlavnú cestu na
súľovské námestie do cieľa pod oblúkom AUTHOR. Na konci cieľového koridora je umývanie
bicyklov. Spoznáte ho podľa stanu KÄRCHER a boxov CYKLOSTAR. Strážené parkovisko
bicyklov je na novom mieste, nad školou na ohradenom multifukčnom ihrisku. Uschované
budú len umyté bicykle, lebo je to plocha s umelou trávou! V priestore školskej záhrady
máme pre Vaše deti pripravenú zábavnú zónu a zabavíte sa aj v ŠKODA mestečku. Mužské
i ženské sprchy sú umiestnené vedľa centrálneho parkoviska na lúke pod skalami. Jedlo na lístky
dostanete v budove ZŠ Súľov. Nápoje na lístky ako aj cateringová zóna s platenými jedlami
a nápojmi sú po novom v školskej záhrade vedľa zábavnej zóny!!

Vyhlásenie vásledkov a tombola
Slávnostné vyhlásenie výsledkov začne o 16.00 hod. na našom štandardnom pódiu v areáli štartu
a cieľa. Tombolu žrebujeme elektronicky na základe štartovného čísla a ceny vyhrávajú účastníci,
ktorí budú prítomní na žrebovaní, alebo nechajú svoje čísla priateľom, prítomným na žrebovaní.

Záverečné upozornenia
Bikemaratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo. Účastníci sú povinní
dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny polície a usporiadateľov. Organizátor neručí za
škody účastníkom a sprievodu vzniknuté a nimi spôsobené. Trasa vedie z veľkej časti cez
CHKO Strážovské vrchy a aj v najvyššom 5. stupni ochrany, preto buďte ohľaduplní ku prírode
a jej obyvateľom. Odpadky vyhadzujte len vo vymedzených zónach na občerstvovačkách.
Budúcnosť AUTHOR ŠKODA bikemaratónu Súľovské skaly je aj vo Vašich rukách.
Ďakujeme Vám za dodržiavanie týchto pravidiel, duchu fair play a želáme Vám príjemný
športový zážitok. AUTHOR ŠKODA bikemaratón Súľovské skaly... aj to je cesta ku zdraviu!
Ostávame s pozdravom a tešíme sa na stretnutie s Vami v Súľove.
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