Český pohár v cyklistice mládeže a žen 2008

ROZPIS
Pořadatel:
Termín:
Místo konání:
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:

- BYSTRCKÉ OKRUHY – CYKLISTICKÉ KRITÉRIUM

TJ FAVORIT Brno
sobota 26. 4. 2008 od 1300 hodin.
stará dálnice Brno - Bystrc
Zdeněk Valenta, Křížkovského 22, 603 67 Brno, tel.: 602 732 762, 543 212 553,
e-mail: favorit.brno@cbox.cz
Pavel Raus, Újezd 284, Kobeřice u Brna.

Přihlášky:

nejpozději do 23. 4. 2008 na e-mail: favorit.brno@cbox.cz
nebo písemně na adresu TJ Favorit Brno, Křížkovského 22, 603 67 Brno.
V přihlášce musí být uvedeno celé jméno závodníka, UCI kód, klub, číslo licence a
kategorie.

Prezentace:

fotbalové hřiště TJ Tatran Kohoutovice, Voříškova 59 od 1000 hodin.
Uzávěrka výdeje startovních čísel je 60 minut před startem příslušné kategorie.
Startovní čísla zůstávají v platnosti i na neděli 27. 4. 2008.
platná licence pro rok 2008.

Podmínka účasti:
Startovné:

závodníci přihlášení v termínu:
žáci, žákyně 30,-Kč, kadeti, kadetky 50,-Kč, junioři, juniorky, ženy 70,-Kč,
závodníci přihlášení po termínu a nepřihlášení:
žáci, žákyně 60,-Kč, kadeti, kadetky 100,-Kč, junioři, juniorky, ženy 140,-Kč.

Startují:

žáci ml, žákyně –
13, 00 hodin – 6 okruhů -. 12 km, prvenství na pásce,
žáci st, kadetky 13, 30 hodin – 12 okruhů - 24 km, bodovací závod,
kadeti, juniorky, ženy - 14, 00 hodin – 15 okruhů - 30 km, bodovací závod,
junioři 14, 45 hodin – 21 okruhů - 42 km, bodovací závod.
Časy jsou orientační, mohou se změnit podle počtu startujících.
Prvenství na pásce - při každém průjezdu bodují první 2 závodníci 2 a 1 bod.
Bodovací závod – v každém 3.okruhu bodují první 4 závodníci 5-3-2-1,
v posledním okruhu je bodování dvojnásobné.Průjezdy první 2 závodníci 2 a 1 bod.

Hodnocení:

Trať závodu:

Silniční okruh na uzavřené části staré dálnice v úseku Brno – Bystrc – Veselka.
Délka okruhu je 2 km.Okruh bude uzavřen pro veřejnou dopravu od 12, 30 hodin až do
konce závodů.

Předpis:

Závod se koná podle Pravidel cyklistiky ČSC, rozpisu Čs.poháru 2008 mládeže a
ustanovení tohoto rozpisu.Všichni účastníci se závodu zúčastňují na vlastní nebezpečí,
pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé nebo jimi způsobené.Všichni účastníci
musí dodržovat ustanovení zák. č.361/2000 Sb a jsou povinni uposlechnout pokynů
policie, pořadatelů a rozhodčích.Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn
oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných okolností.

Předepsané převody:
Ceny:

žáci mladší 5, 84 m/ot., žáci starší 6, 17 m/ot., kadeti 6, 94 m/ot., junioři 7, 93 m/ot.
V každé kategorii první 3 závodníci, vyhlášení bude provedeno před startem
jednotlivých kategorií dne 27. 4. 2008 – silniční závod jednotlivců ve Zbraslavi.
MUDr. Radek Kunovský
TJ Tatran Kohoutovice, Voříškova 59.
Pořadatel nezajišťuje.Možnost kontaktu: www:hotelsanton.cz; www:apodlesi.cz
Domašov-restaurace U Němců – tel. 602 839 387

Zdravotní zajištění:
Sprchy:
Ubytování:

Zdeněk Valenta v.r.
ředitel závodu

Rozpis tohoto závodu byl schválen SK ČSC dne 6.dubna 2008-St.Hájek.

