
CYKLISTICKÝ KLUB SLAVOJ TEREZÍN 

14. ročník memoriálu Pavla Sládka 
 veřejný silvestrovský cyklokros, pořádaný  pod záštitou starosty pana Reného Tomáška     

58. ročník 
 

Pořadatel :         CK Slavoj Terezín                                                     

Datum a místo : 31.12.2019 v 10,00 hodin, Terezín Kavalír 2 

Ředitel závodu :      Václav Bureš, Litoměřice 

Velitel trati :        Jan Kašpar, České Kopisty 

Hlavní rozhodčí :   Josef Fau, Most 

Kancelář závodu :   Kavalír 2 v místě startu, otevřena dne 31.12.2019 od 8,00 hodin 

Přihlášky :                E-mailem  na adresu buresenior@seznam.cz  ,nebo 1 hodinu před startem své              

                              kategorie.        

Předpis :               Závodí se dle pravidel svazu cyklistiky a znění tohoto rozpisu 

Účast :                    Závodu  se mohou zúčastnit  závodníci s platnou licencí Českého svazu                                                                                                                                                                                                                                        

                       cyklistiky na rok 2019 (cyklokrosaři), příchozí  a hobby jezdci. 

                                    Příchozí, hobby jezdci a žáci mohou startovat na horských kolech.   

                                    Příchozí se prokáží občankou nebo jiným průkazem a při                      

                                    prezentaci potvrdí svým podpisem svůj dobrý zdravotní stav a to, že startují  

                                    na vlastní nebezpečí. 

Startují :         Žáci, žákyně, kadetky, nábor                          20 minut           v 10 hodin 

                                  Kadeti, juniorky                                        30 minut           v 10 hodin 

                                Příchozí  do 29 let ( roč.nar. 90 a mladší)        6  kol          po dojetí kadetů 

                                Příchozí  30 -39 let (roč. nar. 80 – 89)          6   kol         po dojetí kadetů 

                          Příchozí  40 - 49 let (roč. nar.70  - 79)             6  kol          po dojetí kadetů     

                            Příchozí  50 -59 let (roč. nar. 60 – 69)              6  kol         po dojetí kadetů 

                                   Příchozí  60 let a starší  (roč. nar. 59 a starší)   6  kol         po dojetí kadetů 

                                   Ženy příchozí                                                     6 kol          po dojetí kadetů 

                       Junioři  a ženy                                              40 minut         po dojetí příchozích   

                                Muži                                                             50 minut        po dojetí příchozích 

                                  

Startovné :            Muži 100- Kč, Junioři 80,- Kč, kadeti 50 Kč,žáci 30,- Kč                            

                             Příchozí 50,-Kč 

Trať závodu :         Terén v okolí Kavalíru 2 – jeden okruh cca 2200 m 

Start a cíl :               Kavalír 2 

Zdravotní služba : Městská  nemocnice Litoměřice 

Ceny :                     První tři závodníci v každé kategorii  

Upozornění :            Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí . Pořadatel neručí za                                    

                             škody závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené 

Různé :                   Pořadatel si vyhrazuje právo změny trati i znění tohoto rozpisu za      

                                 nepředvídaných okolností.Přilby jsou povinné. 

Schválení :      Rozpis byl schválen STK Severočeského svazu cyklistiky dne  

                               

                                               Václav Bureš     Svatopluk Henke 

               ředitel závodu                prezident klubu 
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