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Pořadatel:

TJ Favorit Brno, Křížkovského416122,603 67 Brno
favorit.brno@cbox. cz,
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g. 4.2017 v 9a5hod.

Termín:

neděle

Místo:

zbraslav u Brna, obec mezi zastávkou u Brna a velkou Bíteší

Ředitel závodu:

ZdeněkValenta, Křížkovského416122,603 67 Brno, tel. 73I 617 I55

Hlavní rozhodčí:

bude doplněno

Přihlášky:

do 5. 4. 2017 nacyklorysledky.cz

a favoritbrno@cbox.cz

prezentace:

Kulturní dům ve Zbraslavi - od

730

hod.

Porada:

Kulturní dům ve Zbraslavi - od

830

hod. pro všechny kategorie

podmínka účasti:

platná závodnílicence ČSC pro rok2017

Startovné:

závodnici přihlášení v termínu do 5. 4.2017
žáci, žákyně - 50,- Kč, kadeti, kadetky - 80,- Kč, junioři, juniorky, ženy - 100,- Kč,
pííchozi 18+ 150,- Kč
lzávodníci přihtášení po termínu nebo na místě závodu uhradí dvojnásobek!

Startují:

945

výdej startovních číselbude ukončen 60 minut před staňem pffsluŠnékategorie!

955

hod.
hod.

žáciml.,žákyně

žáci st., kadetky

kadeti,juniorky, ženy
1100 hod.
cca 1230 hod. příchozí 18+
(nelicencovaní s výjimkou licence Masters)
po dojezdu kadetu do cíle
,
junioři
cca Iz^3_]
(3 minuty po startu příchozích 18+)

Trasa závodu:

Předpis:

okruhy: 16,5 km
okruhů:33 km
11 okruhů:55 km
17 okruhů:93,5 km

3
7

17

okruhů:93,5 km

silniění okruh v okolí obce Zbraslav dlouhý 5,5 km, silnice č. 395 a3957, start

u Kulturního domu, cíl na wcholu stoupání.
Pro veřejnou dopravu bude okruh jednosměrný ve směru závodu.

Závod,se koná dle Pravidel cyklistiky ČSC a ustanovení iohoto rozpisuVšichni účastnícise závodu zúčastňujína vlastní nebezpečí, pořadatel neručíza škody
vaniklé ani jimi způsobené. Všichni účasbrícimusí dodržovat ustanoveni zákona
účastníkům
č.36112000 Sb. ajsoupovinni uposlechnoutpokynůpolicie, pořadatelů arozhodčích.Pořadatel
si vyhrazuje právo nutných technic§ých změn oproti tomuto rozpisu z důvodu nepředvídaných
událostí.

Předepsané převody:

žáci mladší 5,84mlot,,žáci starší6,17 mlot.,kadeti 6,94m]ot.,iunioři 7,93 mlot.
Kategorie žáci akadeti smí použítpouze kola s dratovým qýpletem.

Ceny:

Prr,ÁnnŽ: obdržíprvni 3 ávodnici v každékategorii, vyhlášení bezprosředně po dojetí.

Žnrw: Finanění ceny: 1. 3000,-, 2.2.000,-,3. 1000,-, 4. 500,-, 5. 500,-, 6. 500,-,
7. 500,-, 8. 500,-, 9. 500,-, 10. 500,- viz rozpis ČP mládeZe, ažen2at7.
PŘÍCHOZÍ 18+: Mezi první ři bude rozděleno 50% startovného vybraného v této
kategorii.

Zdravotní z,aiištění:

sanitka s doprovodem

Mechanická pomoc:

nazáHaďé dohody s pořadatelem a hlavním rozhodčím.

Dalšíustanovení:

závodník dojetY vedoucím jezdcem o celý okruh bude ze ávodu odvolán.

Šatny:

kulturní dům zbraslav

Schváleno: STK

15.3.2017

