
  

 

ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2016 

 ČP PRAHA 
  2. října 2016 

POŘADATEL : SK cyklistů Praha Nutrend Specialized 
MÍSTO A TERMÍN : Praha – Strahov, neděle 2. října 2016 
ŘEDITEL ZÁVODU : Mgr.Viktor Zapletal 
HLAVNÍ ROZHODČÍ : Ondřej Vačkář, tel:  777822527   e-mail:  ondra@vackar.cz 
 
KANCELÁŘ ZÁVODU : Zátopkova ulice, Praha 6 - Strahov 
  E-mail: 
 

jara.krakovicova@gmail.com 

SEKRETÁŘ ZÁVODU : Jarka Krakovičová 
  E-mail: 
 

jara.krakovicova@caths.cz 
 tel: +420 602 666 457 

KATEGORIE : muži ELITE, U23 - 163,8km 

PŘIHLÁŠKY : 

WEB ZÁVODU : 

www.cyklovysledky.cz 

TERMÍN PŘIHLÁŠEK : 

www.skcpraha.cz 

do 28. září 2016 

PREZENTACE ZÁVODNÍKŮ : Prezentace závodníků a výdej čísel a čipů bude probíhat 
  v kanceláři závodu, Zátopkova ulice, Praha 6 Strahov: 
  2.10.2016, od 10:00 do 12:00 

STARTOVNÉ : Platba startovného viz .rozpis Český pohár mužů 2016 

START ZÁVODU : ulice Zátopkova, Praha Strahov – čas 14:00 
  GPS: 50°4'50.574"N, 14°23'6.969"E 

PODMÍNKA STARTU : Platná licence pro rok 2016 

TRAŤ ZÁVODU : Okruh 36 x 4,55 km - Prohlédněte si okruh na Google maps : 

  
 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=cs&authuser=0&mid=zCkXrkI_hyCU.kyjECz 

 pJNSFg  

LIMIT:  

Okruh závodu bude obousměrně uzavřen pro veřejnou dopravu až do konce závodu 
 
Závodník, který bude mít ztrátu 5min na čelo závodu, nebo bude dojet o 1 
okruh bude ze závodu odvolán a neklasifikován. 

                                                                                    
 
PŘEDPIS :  Závod se koná podle pravidel cyklistiky, ustanovení rozpisů ČSP mužů pro rok 2016 a 
  ustanovení tohoto rozpisu.Všichni účastníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí a 
  jsou povinni dodržovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. a uposlechnout pokynů 
  pořadatelů, policie a rozhodčích. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé nebo 
  jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu 
  závodu z důvodu nepředvídatelných okolností. 
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PORADA :  Ve 12 :30 v kanceláři závodu 

CENY :  viz rozpis Český pohár mužů 2016 
 
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ  : ihned po dojezdu závodu 
 
INFORMACE K ZÁVODU : 

 
PŘÍSTUPOVÁ TRASA DO AREÁLU ZÁVODU – vezměte, prosím, na vědomí, že celý okruh závodu a přístupové 

cesty od Prahy 5 – Smíchova budou uzavřeny od 8:00 do 18 :00

 

 !!! 

Přístupová trasa (viz mapa) je ze strany Prahy 6 – Břevnova, pouze 
 

ulicí Bělohorskou do ulice 

 

Chodecké (pod viaduktem). 

Ze smíchovské strany prosím použijte Strahovský tunel a dále ulicí Pod Královkou se dostanete do výše 

uvedené příjezdové trasy. 

 
Mechanické vozy nejsou povoleny 

 
K dispozici bude neutrální mechanický vůz 

 
Na okruhu bude 1 statická neutrální mechanická zóna 

 
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA : 

 
http://www.zdravotnikhk.cz/ 

 
 Rozpis závodu schválen STK ČSC dne 10.3.2016 – K.Machačný   

http://www.zdravotnikhk.cz/

