Visegrad 4 Bicycle Race - GP Czech Republic
(závod UCI 1.2)
Neděle, 15. května 2016
Propozice
Úvod
Závod Visegrad 4 Bicycle Race - GP Czech Republic je jednodenní silniční závod
kategorie Elite kategorie UCI 1.2 zařazený do kalendáře UCI Europe Tour. Závod
bude podléhat pravidlům UCI a uskuteční se 15. května 2016 v 13.00. Start závodu
je situován do prostoru Masarykova náměstí v Náchodě, na kterém bude umístěn i
cíl. Okruh závodu povede z Náchoda kolem zámku na Kramolnu, do Olšenice a poté
přes Řešetovu Lhotu a znovu na Kramolnu zpět do Náchoda. Délka okruhu je 21 km
a celkem se pojede 8x. Celková distance závodu tedy je 168km.
Článek 1. Organizace
Visegrad 4 Bicycle Race - GP Czech Republic je organizována HK-cyklo s.r.o., ČSC,
UCI a jejich pravidel.
HK-cyklo s.r.o.: K Rybníku 168, Hradec Králové, 500 11, Czech Republic
Ředitel závodu: Miloš Židík
Tel.: 00420 734 283 820, Email: zidik.m@icloud.com,
Zástupce ředitele závodu: Vladimír Vávra
Tel.: 00420 736 480 284 Email: vavra.vl@icloud.com
Rozhodčí:
Hlavní rozhodčí – Danuta Macialek (POL)
Článek 2. Účast
Visegrad 4 Bicycle Race - GP Czech Republic je závodem kategorie Elite. V souladu
s článkem 2.1.006 pravidel UCI se mohou závodu účastnit i jezdci kategorie U23.
V souladu s článkem 2.1.005 je závod otevřen pro následující týmy: UCI Professional
Continental (max. 2), UCI Continental týmy, Národní týmy, Regionální týmy a kluby.
Počet závodníků jednoho týmu je maximálně 6 a minimálně 4.
Všichni účastníci musí mít platnou licenci pro rok 2016 a platný cestovní pas nebo
občanský průkaz. Pokud je požadováno tak i platné vízum. Účastníci včetně jejich
doprovodu musí mít platné zdravotní pojištění.
Článek 3. UCI Bodování
Závod je registrován jako podnik UCI Europe Tour kategorie 1.2 v souladu s článkem
2.11.04 pravidel UCI získá první 10 závodníků následující bodové ohodnocení:
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Článek 4. Kancelář závodu
Kancelář závodu bude otevřena v neděli 15. 5. 2016 od 8.30 do 10.00. Umístěna
bude na následující adrese:
Městský úřad Náchod, Masarykovo náměstí 40, Náchod, 547 01, Czech Republic
GPS souřadnice: 50° 24’58.967”N, 16°9’49.350”E
Článek 5. Časový rozpis
Neděle 15. květen 2016

08.30 - 10.00

Registrace závodníků/týmů, kontrola licencí,
výdej čísel a akreditací

Kancelář závodu

10.30 - 11.00

Porada vedoucích týmů

Kancelář závodu

11.45 - 12.45

Podepisování podpisových archů a prezentace
týmů

Masarykovo náměstí,
Náchod

12.45

Řazení všech vozidel do kolony

Masarykovo náměstí,
Náchod

13.00

Oficiální start

Masarykovo náměstí,
Náchod

Všichni závodníci jsou povinni být v 11.45 na prezentaci jednotlivých týmů a na oficiálním
místě startu nejpozději v 12.45.

Článek 6. Radio Tour
Radio Tour bude vysíláno na následujících frekvencích: 448,490 MHz
Článek 7. Neutralní technická podpora
Neutrální technická podpora bude zajištěna 3 neutrálními vozy.

Článek 8. Občerstvování
Občerstvovací zóna bude umístěna na 16 km okruhu mezi obcí Lhotky a před druhým
průjezdem obcí Kramolna. Občerstvovací zóna bude 1000 m dlouhá.

Článek 9. Finanční odměny
Finanční odměny budou vyplaceny v souladu s tabulkami pro závody UCI kategorie
1.2 v roce 2016:
Umístě
ní

Finanční
odměna
(euro)

1.

2 425,00

2.

1 210,00
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57,00

Total:

6 010,00

Odměny budou vyplaceny ČSC v českých korunách převodem na účet. Ceny budou
vyplaceny na základě pravidel UCI.
Článek 10. Trať závodu
Trať závodu bude umístěna na 21 km dlouhém okruhu, který peloton absolvuje 8x.
Trať okruhu je následující: Start Masarykovo Náměstí, Náchod 0 km - Alej Kněžny
Zahaňské 2 km - Kramolna 3 km - Trubějov 6 km - Olešnice 10 km - Všeliby 13 km Řešetova Lhota 15 km - Lhotky 16 km - Kramolna 19 km - Cíl Masarykovo náměstí,
Náchod - 21 km
Mapa závodu a profil jsou přiloženy jako příloha těchto propozic. Nebezpečné úseky
jako jsou příčné prahy budou označeny.
Článek 11. Časový limit
Časový limit bude stanoven na poradě vedoucích týmů a rozhodčích. Sbor rozhodčích
může po dohodě za výjimečných okolností limit změnit.
Článek 12. Anti-doping
Na závod se vztahují anti-dopingová pravidla UCI. Anti-doping bude umístěn na
adrese:
Městský úřad Náchod, Masarykovo náměstí 40, Náchod, 547 01, Czech Republic
GPS souřadnice: 50° 24’58.967”N, 16°9’49.350”E

Článek 13. Vyhlašovací ceremoniál
První 3 jezdci závodu jsou povinni se zúčastnit vyhlašovacího ceremoniálu a
pozávodních rozhovorů s novináři. Závodníci se musí dostavit na vyhlášení nejpozději
do 15 minut od průjezdu cílem. Vyhlašovací ceremoniál proběhne na pódiu v cílovém
prostoru (vzdálenost do 50m). Pozávodní rozhovory s novináři se uskuteční po
závodu v prostoru okolo cíle (vzdálenost do 50m).
Článek 14. Pokuty
V případě nutnosti budou udělovány pokuty pouze ve výši stanovené dle tabulek UCI
v souladu s pravidly UCI.
Článek 15. Zdravotní služba
Zdravotní služba bude zajištěna Zdravotnickou záchrannou službou
Královéhradeckého kraje www.zzskhk.cz
Telefonní číslo na záchranku: 155
Nemocnice na trati:
Oblastní nemocnice Náchod, Purkyňova 446, 547 69 Náchod, 00420 491 601 208
Článek 16. Technická ustanovení
Předpis
Závod se řídí dle pravidel UCI a jejich směrnic. Závod se jede za částečného omezení
silničního provozu s omezením při průjezdu křižovatkami, přesto musí všichni
účastníci dodržovat ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích číslo
361/2000 Sb. a jeho pozdějších novel. Každý účastník se závodu zúčastňuje na
vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené.
Pořadatel si vyhrazuje právo nutných změn oproti rozpisu v případě nepředvídaných
okolností. Závodníci a jejich doprovod jsou povinni respektovat pokynů pořadatele,
Policie ČR a Městské Policie.
Radio stanice
Výdej radiostanic proběhne v kanceláři závodu před startem závodu, navrácení po
ukončení závodu v prostoru kanceláře závodu. V případě nevrácení radiostanice bude
účtována pokuta 1000 Euro.
Definice závodu
Vítězem závodu se stane závodník, který absolvuje celý závod s nejnižším časem na
cílové pásce, v souladu s oficiální časomírou a cílovou kamerou.
Startovní čísla
Každý závodník obdrží 2 ks startovních čísel na dres, 1 ks rámové a čip na přední
vidlici. Startovní čísla a čip se musí po skončení závodu vrátit pořadateli, v případě
nevrácení čipu a čísel bude účtována pokuta 100 Euro.

Konvojová čísla
Konvojová čísla budou losována během porady vedoucích týmů.
Značení tratě
Je provedeno šipkami, umístěnými na návěstí před křižovatkou. Nebezpečná místa
jsou označena vykřičníky. Poslední 1km je označen červeným praporem a tabulí 1km
a dále posledních 500, 300, 200, 150, 100 a 50m je označeno tabulemi. Cíl je
označen cílovou bránou a páskou na vozovce.
Dopingová kontrola
Bude prováděna podle Pravidel lékařské kontroly UCI. Startovní čísla závodníků
vylosovaných na dopingovou kontrolu budou zveřejněna v blízkosti cíle závodu.
Podpisové archy
Všichni závodníci jsou povinni se podepsat do podpisových archů, které budou
vystaveny 75 minut před startem závodu
Ochrana hlavy
Nošení ochranné přilby je povinné a její sejmutí v závodě je zakázáno.
Životní prostředí
V souladu s ochranou životního prostředí je na trati závodu zakázáno odhazovat
bidony a jakékoliv další odpadky. Tyto věci je možné odhodit pouze ve vyznačené
zóně BUFET, která bude následně uklizena.
Rozpis závodu schválen STK ČSC dne 10.3.2016 – K.Machačný

