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ěeský pohár mužů v silniční cyklistice 2017

46. roěník MEZ|NÁRoDNí TRoFEJ RoKYCAN

Pořadatel: AC SPARTA PRA}IA cycling z.s.

Termín: pondělí 8. květen 2017 ve 13:00

Místo konání: obec Těškov u Rokycan

Ředitel závodu: ZdenékRubáš, Těškov I 46, 337 0I Rokycany, T el 6039 17 656

Hlavní rozhodčí: Ondřej Vačkář, tel: 7 7 7 822527, mail. ondra@v ackat.cz

přihlášlry: do 28.4.2017 přes www.new.cyklov.vsledky.cz, v kopii: rubas@.sparta-cycling.cz

kancelář závodu: obecní uřad Těškov
10.00 _ 1 1.00 hod. Startovní čísla se vydávají nejpozději do 11.00 hod

Porada vedoucích družstev: 1 1.30 obecní uřad Těškov

§tartovné: dle rozpisu ČY ZOtl

Start: obecní úřad Těškov ve 13.00 hodin muži Elite /U23/ - 162Wíl

Podmínka startu: Platná licence ČSC pro rok20I7,

Předpis: Závodíse podle platných pravidel ČSC, rozpisu ČP a tohoto rozpisu,

Trať závodu bude uzavřena v sóuladu s nařízením policie ČR pro veřejnou dopravu, proto všichni

musí dodržovat ustanovenízákonač.361 /2000 Sb a jsou povinni uposlechnout PokYnŮ Policie,
pořadatelů a rozhodčích.
Všichni účastníci se závodu zučastňují na vlastní nebezpeěÍ, pořadatel neruěí za ŠkodY ÚČastníkŮm

vzniklé nebo jimi způsobené.
pořadatel si vyhrazuje právo nutných technic§ých zněn oproti rozpisu závoduz dŮvodu

nepředvídaných okolností.

Trat, závoduz 27 x 6 km dlouhý okruh Těškov - Holoubkov _ Těškov

Limií Závodnlk,který Lude mitnráu7min na čelo závodu, nebo bude dojet o 1 okruh, bude ze

závodu odvolán a nebude klasiťrkován.

Ceny: Dle rozpisu českého poháru mužiu2017 - pro prvních 10 závodníkŮ a 3 nejlePŠÍ U23

Vyhiášení póen"" v prostóru cíle 10 minut po prujezdg vedoucího závodnkacílem. Elite a U23

1._3. místo i závodé,pruběžně vedoucí jezdec kategorielJl3,pruběžně vedoucí závodnik

kategorie,,Nováček rokuo' + rychlostní prémie.



Pořaduel si vylrazqje próvo nutrých zuěn oproti rozpku zth,odu z dfuodu nepředvídmých
oblností.

Šatny t §pnchy, ubytování:,Fotbalový stadion FC Těškov, www.penzion-brdy.cz

fi ravotní zajřtění: Sanitáí Rokycany

Lékař ávodu: Petr Boor tel. 604 684 27 4

Rozpis tohoto závodu byl schválen STK ČSC dne: 24.4.2O17F


