TJ Favorit Brno si Vás dovolují pozvat na
Brněnský cyklokrosový pohár
Pořadatel:

TJ Favorit Brno, Křížkovského 22, 603 67 Brno

Termíny jednotlivých závodů v roce 2014:






22. říjen
5. listopad
12. listopad
19. listopad
25. listopad -finále

Ředitel závodu:

Lukáš PETR

Hlavní rozhodčí:

Josef VAISHAR

Velitel trati:

Luděk KOMOŇ

Startují:

Všechny kategorie

Přihlášky:

emailem na adresu
lukas_petr@seznam.cz nejpozději
1 den před závodem.

Kancelář závodu:

V místě startu, Brno-Pisárky za
Antroposem (v místě startu Brněnské
MTB ligy)

Startovní čísla:

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

Startovné:

Mládež zdarma, muži + ženy 50kč

Podmínka účasti:

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

Ceny:

Budou uděleny při finále pro první tři v kategoriích.

Princip bodování: Hodnocení bude omniovým způsobem, každý závod bude obodován dle
následující tabulky:
Pořadí
Počet bodů

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 10.
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9
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7

6

5
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3

Každý zbývající účastník

2

1

V případě, že se závodu zúčastní méně než 11 jezdců, má poslední 1 bod.
Dále platí, že:
1. má o 3 body více než 2.,
2. má o 2 body více než 3.,
3. - 10. má vždy o 1 bod více než následující
Vítězem celého poháru se stane účastník s největším počtem dosažených bodů.
Program:
 22. říjen v 16:30
po změně letního času na zimní

 5. listopad v 15:30
 12. listopad v 15:30
 19. listopad v 15:30


25. listopad v 15:30 -finále

1

16:30 Kadeti, juniorky, ženy, junioři, muži 40minut + 1 kolo
16:31 Žáci, žákyně, kadetky 25minut +1 kolo
Po změně času na zimní:
15:30 Kadeti, juniorky, ženy, junioři, muži 40minut + 1 kolo
15:31 Žáci, žákyně, kadetky 25minut +1 kolo

Mapa:

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. 2014, Luděk Komoň
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