JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ PŘEBOR 2012

R O Z P I S – SILNIČNÍ ZÁVOD JEDNOTLIVCŮ
Pořadatel:

TJ FAVORIT BRNO Křížkovského 22, 603 67 Brno
favorit.brno@cbox.cz, www.favoritbrno.cz, 54321 1813

Termín:

Neděle 13. 5. 2012 v 9 45 hodin.

Místo konání:

Zbraslav u Brna, obec mezi Zastávkou u Brna a Velkou Bíteší.

Ředitel závodu:

Zdeněk Valenta, Křížkovského 22, 603 67 Brno, tel.: 731 617 155, 543 212 553,
e-mail: favorit.brno@cbox.cz

Hlavní rozhodčí:

Ing. Zdeněk Sendler, Brno

Přihlášky:

favorit.brno@cbox.cz do 9. 5. 2012

Prezentace:

Kulturní dům ve Zbraslavi - od 7 30 hod.
Výdej čísel bude ukončen 60 minut před startem příslušné kategorie !

Podmínka startu :
.

platná licence ČSC pro rok 2012, registrace klubu, za který závodník startuje,v kraji
Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském.

Startovné:

závodníci přihlášení v termínu do 9. 5. 2012 :

žáci, žákyně 30,-Kč, kadeti, kadetky 50,-Kč, junioři, juniorky, ženy 70,-Kč,
! ZÁVODNÍCI PŘIHLÁŠENÍ PO TERMÍNU A NEPŘIHLÁŠENÍ PLATÍ DVOJNÁSOBEK !

žáci ml., žákyně
žáci st., kadetky
kadeti, juniorky, ženy
junioři /po dojezdu kadetů/

Startují:

9 45 hodin
9 55 hodin
10 30 hodin
cca ve 12 00 hodin

Trať závodu:

silniční okruh v okolí obce Zbraslav dlouhý 5,5 km, silnice č.395 a 3957,
start u Kulturního domu, cíl na vrcholu stoupání.
Okruh bude pro veřejnou dopravu zjednosměrněn ve směru závodu.

Předpis:

Závod se koná podle Pravidel cyklistiky ČSC 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
zákona 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:

žáci mladší 5, 84 m/ot., žáci starší 6, 17 m/ot., kadeti 6, 94 m/ot., junioři 7, 93 m/ot.
Kategorie žáci a kadeti smí použít pouze kola s drátovým výpletem.

Ceny:
Zdravotní zajištění:
Mechanická depa:

Obdrží první 3 závodníci v každé kategorii, vyhlášení bezprostředně po dojetí.

Další ustanovení:

Závodník dojetý vedoucím jezdcem o celý okruh bude ze závodu odvolán.

Šatny:

Kulturní dům Zbraslav

3 okruhy = 16,5 km,
6 okruhů = 33 km,
10 okruhů = 55 km,
17 okruhů = 93,5 km.

Na základě dohody s pořadatelem a hlavním rozhodčím.

Rozpis schválen STK JmKSC v Brně 12.04.2012

Antonín Dostál

