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Pořadatel :

Termín:

Místo konání:

kancelář závodu:

Hlavní rozhodčí :

podmínka účasti:
Přihlášky:

Startuji:

Startovné:

startovní čísla :

Zdravotní zajištění :

Lékař závodu :

Doping:

Ceny:

Radiotour:

Různé:

RoZPIs zÁvoDU Čr nLATNÁ
Memoriál Christiana Bataglii

Společnost CYKLO - LIDICE, Alena Slánská, Smetanova 1538,272 01 Kladno
Ck PRÍSRAM * Fany Gastoservis, Bratří Čapt<u 329 , 261 01 Příbram VII

Roman Řehoř ředitel závodu 734 673 881 rehor@ckpribíam.cz
Alena Slánská sekretářka 602 629 904 alena.slarrska@seznam,cz

Jana Wimmerová pořadatel 728 740 548
Oldřich Baroch hospodař 607 7l9 660

sobota 8. července 2017, 13:00 hod.

Blatná, Třída J.P. Koubka

Komunitní centťum, Nádražní 66l,Blatná od l0,00 hodin.
f]končení výdeje startovních čísel 11,15 hodin

Ondřej Vačkář ondra@p§kar§Z,77'7 822 527

platná licence pro rok 2017
na stránkách ww@ - nejpozději do 28. června 2017

muži elite a U23

dle rozpisu ČP mužů

sobota 8.7 .2017 od 1 0.00 do 1 1.1 5 hodin v kanceláři závodu

Porada ved. družstev : sobota 8.1.20I,7 od 1 1.30 hodin v kanceláři závodu

Mechanická vozidla : minimálně prvnich 5 týmů podle aktuálního pořadí jednotlivcŮ ČP 20tl, ostatní losem

Předpis : závod,se koná podle platných pravidel cyklistiky Čsc a ustanovení tohoto rozpisu,

Všichni účastníci se závodu zúčastňují na vlastní nebezpečí ajsou povinni dodrŽovat

ustanovení zékona č.36112000 Sb., uposlechnout pokynů pořadatelů, policie a

rozhodčích. Pořadatel neručí za škody účastníkům vmiklé ani jimi způsobené.
pořadatel si vyhrazuje právo případných nutných technichých změn oproti rozpisu závoďu

z důvodu nepředvídaných okolností.

1lx Silniční okruh o délce 15 km, celkem 165 Km
Blatná náměstí - Skaličany - Vahlovice - Sřížovice - Chobot - Paštiky - Blatná.

Proťrl mírně zvlněný, powch asfaltov,ý, částečně kostky

HERZIG Blatná

MtIDr. František Paďour, tel: 603 89I 439

Antidopingová kontrola bude prováděna podle pravidel antidopingového qýboru ČR a
pravidel UCI.

dle rozpisu Českého poháru2017
Vyhlášení proběhne l0 minut po projetí vítěmého závodníka cílem.

radiotour vysílá na frekvenci 448,490 lNfHz

Trat':

závod čp Blatná se započítává jako první ze seriálu závodů LIDICE 20l7
v případě přestupku bude postupováno podle tabulky trestů uvedené v pravidlech

"yttistity 
Čsc. ŠUor rozhodčích roáoduje i o takoqých případech, které v rozpise závodu

nejsou a v případě pořeby může vydat poťebné dodatečné ustanovení.

schváleno sTI{ dne


