Cyklistický klub Slavoj Terezín

Rozpis

silničního závodu – memoriál J. Menharta a L. Hellera

Český pohár mužů, žen a mládeže 2013

Pořadatel:
Datum a místo:
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Velitel trati:
Kancelář závodu:
Porada:
Přihlášky:
Předpis:
Účast:

CK Slavoj Terezín
31.8. 2013 - 9,00 hodin Chudoslavice
Svatopluk Henke, Žitenická 5, 412 01 Litoměřice
Pavel Raus
Jan Sedlák, Litoměřice
Chudoslavice od 8,30 hod. - 19,00 hod., v prostoru startu a cíle
13,00 hod., v kanceláři závodu
Svazové stránky, www.cyklovysledky.cz
Závodí se dle pravidel Českého svazu cyklistiky a znění tohoto rozpisu
Závodu se mohou zúčastnit závodníci s platnou licencí Českého svazu
cyklistiky na rok 2013
Startují:
11,00 hod.
kadeti, ženy, juniorky
6 okruhů
66 km
11,05 hod.
žáci st., kadetky
4 okruhy
44 km
11,10 hod.
žáci ml., žákyně starší
2 okruhy
22 km
14,00 hod.
muži
15 okruhů 165 km
14,00 hod.
akademici
15 okruhů 165 km
14,05 hod.
junioři
10 okruhů 110 km
14,07 hod.
akademičky
6 okruhů 66 km
Informace o akademickém mistrovství naleznete ve zvláštním rozpise.
Start a cíl:
Chudoslavice v centru obce
Trať závodu:
Okruh Chudoslavice –Třebušín – Ploskovice – Chudoslavice,
délka okruhu je 11 km
Limit:
Závodník se ztrátou 5min na hlavní skupinu bude odvolán.
Platí pro všechny kategorie.
Zdravotní služba: Městská nemocnice Litoměřice
Startovné:
Muži: dle rozpisu ČP 2013
Junioři, juniorky, ženy: 100,-Kč
Kadeti, kadetky: 80,-Kč
Žáci a žákyně starší: 50,-Kč
Nepřihlášení závodníci platí dvojnásobné startovné
Upozornění:
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za
škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené. Závody se konají za
provozu na silnici s regulací na křižovatkách. Trať závodu bude
jednosměrně uzavřena. Závodníci jsou povinni uposlechnout pokynů
policie, pořadatelů a rozhodčích.
Různé:
Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn z důvodů
nepředvídaných okolností. Informace o akademickém mistrovství
naleznete ve zvláštním rozpise.
Schválení:
Rozpis byl schválen STK ČSC dne 12.8.2013 – K.Machačný
Prezident klubu: Ing. Václav Bureš

Ředitel závodu: Mgr. Svatopluk Henke

