KALAS CUP - Č E S K Ý

POHÁR

MLÁDEŽE A ŽEN 2 0 1 8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pořadatel:
TJ Favorit Brno, Křížkovského 416/22, 603 67 Brno
favorit.brno@cbox.cz, 543211813
Termín:

neděle 8. 4. 2018 v 945 hod.

Místo:

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

Ředitel závodu:

Zdeněk Valenta, Křížkovského 416/22, 603 67 Brno, tel. 731 617 155

Hlavní rozhodčí:
Přihlášky:

do 5. 4. 2018 na cyklovysledky.cz a favorit.brno@cbox.cz

Prezentace:

Kulturní dům ve Zbraslavi – od 730 hod.
výdej startovních čísel bude ukončen 60 minut před startem příslušné kategorie !

Podmínka účasti:

platná závodní licence ČSC pro rok 2018

Startovné:

závodníci přihlášení v termínu do 5. 4. 2018
žáci, žákyně – 50,- Kč, kadeti, kadetky – 80,- Kč, junioři, juniorky, ženy – 100,- Kč,
! závodníci přihlášení po termínu nebo na místě závodu uhradí dvojnásobek !

Startují:

945 hod.
955 hod.
1100 hod.
cca 1230 hod.

Trasa závodu:

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

Předpis:

Závod se koná dle Pravidel cyklistiky ČSC a ustanovení tohoto rozpisu.
Všichni účastníci se závodu zúčastňují na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody
účastníkům vzniklé ani 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 tomuto rozpisu z důvodu nepředvídaných
událostí.

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:

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

Zdravotní zajištění:

sanitka s doprovodem

Mechanická pomoc:

na základě dohody s pořadatelem a hlavním rozhodčím.

Další ustanovení:

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

Šatny:

Kulturní dům Zbraslav

Schváleno:

15.3.2018

žáci ml., žákyně
žáci st., kadetky
kadeti, juniorky, ženy
junioři
(po dojezdu kadetů do cíle)

3 okruhy = 16,5 km
7 okruhů = 33 km
11 okruhů = 55 km
17 okruhů = 93,5 km

