ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE NA SILNICI 2016

O pohár Hotelu Artaban
XVII. ročník Memoriálu Jiřího Hudínka
ŽIROVNICE 2016

Pořadatel:

CK RBB Invest Jindřichův Hradec

Místo a termín:

Žirovnice, Havlíčkovo náměstí, okres Pelhřimov, neděle 22. 5. 2016

Ředitel závodu:

Jan Hájek, Pod Kasárny 1036/II, 377 01 Jindřichův Hradec
tel. 777 640 727, e-mail: jan.hajek13@seznam.cz

Hlavní pořadatel:

Pavel Podlaha, Nádražní 162, Žirovnice 394 68, e-mail: podlaha16@seznam.cz

Velitel tratě:

Martin Schönbauer, Vajgar 679, Jindřichův Hradec 37704 e-mail: schonbauer.martin@gmail.com

Hlavní rozhodčí:

Zdeněk Franc, Mladá Boleslav, tel: 728368766

Přihlášky:

www.cyklovysledky.cz a v kopii na e-mail: schonbauer.martin@gmail.com

Startují:
ročník 2004 – 2005
ročník 2002 – 2003
ročník 2000 – 2001
ročník 1998 – 1999
ročník 1997 a starší

ml. žáci
st. žáci + st. žákyně
kadeti + kadetky
junioři a juniorky
ženy

Český pohár mládeže
Český pohár mládeže
Český pohár mládeže
Český pohár mládeže
Český pohár

Prezentace:

Společenský sál Hotelu Artaban na Havlíčkově náměstí v Žirovnici od 7:30 hodin.
Startovní čísla se vydávají nejpozději 60 minut před startem příslušné kategorie.

Porada:

8:00 hodin v kanceláři závodu

Podmínka účasti:

Platná licence ČSC 2016.

Startovné:

Přihlášení závodníci předem:
- ml. žáci
30,- Kč
- st žáci + st. žákyně
50,- Kč
- kadeti + kadetky
80,- Kč
- junioři, juniorky a ženy
100,- Kč
Přihlášky na místě:
- běžné startovné + 100,- Kč
Startovné je splatné při prezentaci v kanceláři závodu.

Trať závodu:

Silniční okruh o délce 16,4 km
Tvořen obcemi: Žirovnice – Cholunná- Jakubín – Ctiboř – Častrov - Metánov - Žirovnice
Profil zvlněný, povrch asfaltový.
Start a cíl všech kategorií je umístěn na Havlíčkově náměstí v Žirovnici.

Pořadí startu a délka závodu:
Kategorie

Čas

Počet okruhů

Celková délka

junioři
kadeti + juniorky +
ženy

9:00 hodin

6

98,4

9:10 hodin

3

49,2

2

32,8

1

16,4

st. Žáci + kadetky
ml. žáci + st.žákyně

cca 10:50 hodin (po projetí kategorie
juniorů do 5. kola)
cca hodin 11:15 (po projeti kategorie
juniorů. do posledního kola)
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ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE NA SILNICI 2016
Uvedené startovní časy jsou informativní
Upozornění:

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit starty některých kategorií z důvodu nízkého počtu
startujících.

Předpis:

Závod se koná podle platných Pravidel cyklistiky ČSC, ČP na silnici pro rok 2016 a ustanovení
tohoto rozpisu.
Vypsané sprinterské prémie pro první 4 závodníky na pásce (body 5, 3, 2 a 1 se započítávají do
hodnocení ČP) pro kategorii:
st. žáci a kadetky v cíli prvního kola
kadeti, juniorky a ženy v cíli prvního a druhého kola
junioři v cíli druhého a třetího kola
Závod se koná za běžného silničního provozu – doprava je vedena jednosměrně po směru závodu, všichni
účastníci závodu musí dodržovat ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích
č. 361/2000 Sb. a jeho pozdějších novel. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené.
Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídatelných
okolností.

Mechanické vozy:

Pořadí mechanických vozidel podle průběžného pořadí v soutěži Českého poháru 2016 dané kategorie.
Označení se bude vydávat v kanceláři závodu proti předložení licence funkcionáře a zaplacení zálohy
200,- Kč během porady s vedoucími družstev.

Ceny:

Věcné pro první tři závodníky v každé kategorii.

Vyhlášení výsledků:

Po startu veřejného závodu mužů. (cca 12:15 hodin)

Zdravotnické zajištění:

ZZS JčK České Budějovice, středisko Jindřichův Hradec

Upozornění:

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit starty některých kategorií z důvodu nízkého počtu
startujících.

Sprchy:

Sportovní hala v ul. Nová, Žirovnice

Ubytování:

Pořadatel zajistil kapacity v:
Hotel Artaban, Havlíčkovo nám. č. p. 740, 394 68 Žirovnice
tel. 561 030 100, fax. 561 035 000, mob. 734 443 900
info@hotelartaban.cz, recepce@hotelartaban.cz, www.hotelartaban.cz
Zvýhodněná cena ubytování pro účastníky závodu včetně snídaně pro 2 osoby je 760,- Kč / noc.
Po naplnění kapacity hotelu Artaban bude ubytování zajištěno v hotelech a penzionech
v Jindřichově Hradci. (kontakt: V. Füllsacková, tel.: 777 964 223, email: fve@seznam.cz )

Schválení:

Závod byl schválen STK ČSC dne 28.3.2016 – K.Machačný
Jan Hájek
ředitel závodu
Prostor startu/cíle:
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