
Český pohár mládeže a žen na silnici 
VELKÁ CENA města Holice 

pod záštitou starosty města 
 

Pořadatel : Hradecký cyklo-už z.s., Whirlpool Author Junior team, 
                                        Střední škola automobilní Holice 
 
Termín  : Sobota 20. srpna 2016 od 12:30 hodin.  
 
Místo konání :               Holice, Nádražní 301 
 
Ředitel závodu : Pavel Černý, Husova 1633/78, 500 08 Hradec Králové 
 
Hlavní rozhodčí: Simona Davídková, Telce 
 
Přihlášky :  www.cyklovysledky.cz  a kopii na adresu info@hradeckycyklo-uz.cz
                                        nejpozději do 13. 8. 2016. 

 , 

 
Prezentace : Startovní čísla se vydávají 20. 8. 2016 od 9:00 hod. Nejpozději 75min před startem         
kategorie v kanceláři závodu přízemí domova mládeže SŠA Nádražní ulice 301 Holice. Čísla na pravou stranu. 
    
 
Podmínka startu : Platná licence ČSC pro rok 2016 
 
Trať závodu: Silniční okruh délka 12,7km. Holice-Kamenec-Poběžovice u Holic-hájenka Sedadla-Staré Holice-
Holice. Profil zvlněný , povrch asfalt. 
 
 
Startují  : 12:30 – junioři 8 okruhů…………………………………..101,6 km 
                                        12:32-  starší žáci+kadetky 3 okruhy………………...  38,1 km 
                                        12:34- mladší žáci+žákyně 1 okruh……………………  12,7 km 
                                        cca 14.45-15.00 hod.( po projetí juniorů do posledního kola) 
                                                    kadeti+ženy+juniorky 6 okruhů …………….  76,2 km 
 
Porada vedoucích družstev v 11:15 v kanceláři závodu. Podpisové archy budou připraveny u startu 30 minut 
před startem. 
 
 
Mechanická vozidla: Pořadí mechanických vozidel podle průběžného hodnocení ČP s podmínkou      
mechanického vozidla pro nejméně 4 závodníky. Čísla budou vydána při poradě proti předložení licence. 
 
Startovné:                     Přihlášení závodníci předem: 
                                                      - ml. žáci                           30,- Kč 
                                                      -st.žáci+st.žákyně             50,- Kč 
                                                      -kadeti+kadetky               80,- Kč 
                                                      -junioři+juniorka+ženy   100,-Kč 
                                      Přihlášky na místě 
                                                      - běžné startovné + 100,-Kč 
                                      Startovné je splatné při prezentaci v kanceláři závodu. 
 
  Zdravotní zajištění: MUDr. Zdeněk Slavík a Zdravotnická asistence Hradec Králové. 
 
 
Sprchy:                           Domov mládeže SŠA první patro. 
 
 
 

http://www.cyklovysledky.cz/�


 
Předpis  : Závod se koná podle platných pravidel ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. Každý účastník 

se závodu zúčastňuje na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům 
vzniklé ani jimi způsobené. Závod se koná za běžného silničního provozu-doprava je 
vedena jednosměrně po směru závodu. Všichni účastníci jsou povinni dodržovat 
ustanovení zákona 361/2000 Sb. a uposlechnout pokynů policie, pořadatelů a 
rozhodčích. Všichni účastníci startují na náklady vlastní nebo svého klubu. Pořadatel si 
vyhrazuje právo případných nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu 
nepředvídaných okolností. 

 
 
Ceny:                            První tři v každé kategorii. 
 
Vyhlášení:                    V prostoru startu a cíle po skončení závodu. 
  
 

Pavel Černý 
ředitel závodu 

 

Rozpis závodu schválen STK ČSC dne 14.7.2016 – K.Machačný 


