Cyklistický klub Slavoj Terezín

Rozpis
silničního závodu – memoriál J. Menharta a L. Hellera

Český pohár, žen a mládeže KALAS CUP 2018
Závod se jede pod záštitou starosty obce Židovice
pana Ing. Miloslava Krejného
Pořadatel:
Datum a místo:
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Velitel trati:
Kancelář závodu:
Prezentace:
Porada:
Přihlášky:
Předpis:
Účast:
Startují:

CK Slavoj Terezín
22.9. 2018 - 11,00 hodin Židovice u Roudnice n. L.
Svatopluk Henke, Žitenická 5, 412 01 Litoměřice tel: 603984046
Pavel Mareš, Sadov tel: 774733574
Jan Sedlák, Litoměřice
Obecní úřad Židovice od 8,00 hod. - 19,00 hod., v prostoru startu a cíle
od 8,00 hod do 9,30 hod pro všechny kategorie.
9,45 hod., v kanceláři závodu
www.cyklovysledky.cz
Závodí se dle pravidel Českého svazu cyklistiky a znění tohoto rozpisu
Závodu se mohou zúčastnit závodníci s platnou licencí na rok 2018
11,00 hod.
11,02 hod.
11,04 hod.

kadeti
ženy, juniorky
žáci ml.

13,30 hod.
13,32 hod.
13,34 hod.

junioři
žáci st., kadetky
žákyně starší

8 okruhů
8 okruhů
2 okruhy

73 km
73 km
18 km

12 okruhů
5 okruhy
3 okruhy

109 km
45 km
27 km

Start a cíl:
Trať závodu:

Židovice v centru obce
Židovice start před obecním úřadem sil. č. 24056 - směr Roudnice n. L. - křižovatka ostře vpravo na sil. č. 24048 směr Rohatce – Rohatce-Rohatce
- křižovatka vpravo směr Hrobce na silnici č. …..- Hrobce křižovatka vpravo na sil. č. …...
směr Židovice-Židovice cíl okruhu. Délka okruhu 9 km.
Limit:

Ztráta 1 okruhu, nebo ztráta 10 min v cíli na čelo závodu.
Závodník dostižen o 1 okruh, je povinen odstoupit ze závodu a nahlásit se
rozhodčím v cíli.

Zdravotní služba: Podřipská nemocnice s poliklinikou s.r.o., Alej 17. listopadu,
tel.: 416 858 111
Startovné:

Junioři, juniorky, ženy: 100,- Kč
Kadeti, kadetky:
80,- Kč
Žáci a žákyně:
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. V případě vyššího počtu startujících v
kategoriích žen, pojedou tyto samostatný závod

Rozpis byl schválen STK silniční komise dne: 27.8.2018 z pověření Jakuba Edra – K.Machačný

Prezident klubu: Ing. Václav Bureš

Ředitel závodu: Mgr. Svatopluk Henke

