Brněnský cyklokrosový pohár 2017

Pořadatel:

Oddíl rychlostní cyklistiky při TJ Favorit Brno, Křížkovského 22, 603 67 Brno

Termíny jednotlivých závodů v roce 2017:





18. října
v 16:30 hod
25. října
v 16:30 hod
8. listopad
v 15:30 hod
15. listopad v 15:30 hod
finálový závod + Krajský přebor v cyklokrosu

Ředitel závodu:

LAZAR Vladimír

Hlavní rozhodčí:

HORÁKOVÁ Renata

Velitel trati:

KOMOŇ Luděk

Startují:

Všechny kategorie

Kancelář závodu:

V místě startu, Brno-Pisárky za
Antrophosem (na asfaltové komunikaci)

Startovní čísla:

V místě startu, výdej čísel končí 15 minut před startem příslušné kategorie

Startovné:

mládež zdarma, junioři, juniorky, muži a ženy 100,- Kč

Podmínka účasti:

Závodí se dle pravidel ČSC a tohoto rozpisu.
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí.

Ceny:

Vyhlášení celého seriálu a Krajského přeboru v cyklokrosu bude společně
s vyhlášením Brněnského poháru horských kol na velodromu TJ Favoritu Brno,
22. listopadu v 19:00 hodin.

Princip bodování:

Do celkového hodnocení se sčítá pořadí v cíli jednotlivých závodů.
Do celkového pořadí bude zařazen pouze závodník se 4 dokončenými závody
a vítězem celého poháru se stane účastník s nejnižším součtem umístění.
Při rovnosti součtu umístění rozhoduje lepší umístění v posledním závodě.

Startovní časy:

16:30 kadeti, ženy, junioři, muži 40 minut + 1 kolo
16:31 žáci, žákyně, kadetky, juniorky, 25 minut +1 kolo
Po změně letního času na zimní 29.10.2017
15:30 kadeti, ženy, junioři, muži 40 minut + 1 kolo
15:31 nábor + žáci mladší, žáci starší, žákyně, kadetky, juniorky, 25 minut +1 kolo

Mapa:

START
CÍL

Různé:

Cyklistická přilba povinná pro všechny kategorie.
Jsou dovolena cyklokrosová i MTB kola

Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené.
Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy programu v případě vyšší moci nebo omezeného počtu
startujících.
Pořadatel si vyhrazuje v případě nepředvídaných okolností změnit rozpis tohoto závodu.
.

Rozpis byl schválen JM KSC, v Brně dne 2.10.2017, Luděk Komoň

