
 

 

   FARM  TOUR 2017   
  ČESKÝ POHÁR NA SILNICI mládeže a dospělých 2017 

Elite a U23  

Memoriál GUSTAVA SUMÍKA a 120LET VÍTKOVICKÉ CYKLISTIKY 

                                        S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 
 
1. Pořadatel:  Česká nadace sportovní reprezentace se sídlem v Praze, 

   Sdružení sportovních klubu Vítkovice  a Yogi     

2. Datum a místo závodu: 27.8.2017,  start  1.kategorie  v 10.00 hod. 

Hlubočec (okr. Opava), areál  farma Štástná planeta  

3. Vedoucí činovníci: ředitel závodu - Víťa Dostál, 747 65 Hlubočec 31,  tel.734 094 796, 

vita.dostal@stastnaplaneta.cz, 

technický ředitel- Oldřich  Zvolánek – SSK Vítkovice, tel. 595 701 066, 

724 094 796, ssk.vitkovice@volny.cz 

hlavní rozhodčí – Ondřej Vačkář, ondra@vackar.cz. 

4. Kancelář závodu : sportovní areál obce Hlubočet od 8.00 hod., start. Čísla nejpozději 30min.před 

startem. 

5. Přihlášky: pouze přes www.new.cyklovysledky.cz a kopii na ssk.vitkovice@volný.cz. Termín 

přihlášení do 17.8.2017 

6. Trať závodu: start – Hlubočec (před farmou), směr Výškovice, vpravo na Hrabství,  

                                       Skřipov – na křižovatce doprava směr Jakubčovice, opět doprava směr  

                                       Hlubočec – na křižovatce doprava, sjezd z kopce k farmě do cíle. Okruh  

                                       je 18,5 km. 

7. Startují: 

14:00   MUŽI ELITÉ, U23 10 okruhu  -185 km 

10:00   JUNIOŘI   5  okruhů  92.5 km   

10:10   ŽÁCI  STARŠÍ + KADETKY  2 okruhy  37 km 

10:15   ŽÁCI MLADŠÍ a ŽÁČKY 1 okruh    18.5 km 

      cca 10:45   po dojezdu ŽÁKŮ do cíle   KADETI+ JUNIORKY A ŽENY  4 okruhy 74 km 

8. Podmínka účasti: – platná licence národního svazu na rok 2017 

9. Startovné:  Muži  dle  rozpisu  Český pohár 2017  

Ženy, junioři, juniorky, kadeti, kadetky                 100,- Kč 

Žáci starší, žáci mladší, žákyně                              50,- Kč 
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10. Ceny:  - ELITE/U23 viz rozpis ČP mužů 2017 

- ŽENY: Finanční ceny: 1. 3000,-, 2. 2.000,-, 3. 1000,-, 4. 500,-, 5. 500,-, 6. 500,-, 

7. 500,-, 8. 500,-, 9. 500,-, 10. 500,-  viz rozpis ČP mládeže a žen 2017.  

- první tři v ostatních kategoriích – poháry a věcné ceny 

11. Předpis: Závod se koná podle platných pravidel cyklistiky a sportovně technických směrnic ČSC a 

ustanovení rozpisu ČSP mužů pro rok 2017 a ustanovení tohoto rozpisu. Všichni účastníci se 

závodu účastní na vlastní nebezpečí a náklady a jsou povinní dodržovat ustanovení zákona 

č.361/2000 Sb. a uposlechnout pokynů pořadatelů, policie a rozhodčích 

Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje 

právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných 

okolností. 

12. Zdravotní zajištění: lékař v místě závodu a ve Fakultní nemocnici v Ostravě Porubě 

13. Šatny, sprchy, dopink: v areálu TJ 

14. Různé: všichni účastníci jsou povinni dodržovat zákon 361/2000 Sb. O provozu na pozemních 

komunikacích a dbát pokynů pořadatelů a policie. Závod se koná za normálního silničního provozu a 

doprava je vedena jednosměrně po směru závodu a okruh bude jednosměrně uzavřen pro veřejnou dopravu 

v délce kolony závodu 

15. Technická porada, o čase porady budete informovaní v kanceláři závodu 

16. Mechanická vozidla, pořadí bude podle aktuálního pořadí soutěže ČP 2017 a konvojová čísla se budou 

vydávat v kanceláři závodu po předložení platné licence a zaplacení zálohy 200, - Kč na konci porady 

s vedoucími družstev. 

7. Závodník, který bude mít ztrátu 10 min. na čelo závodu, nebo bude dojet o 1 okruh, bude ze závodu 

odvolán a neklasifikován. 

18. Občerstvení na trati určí hlavní rozhodčí. Vyhlášení výsledků do 15min. po dojezdu. 

Víťa Dostál    Schváleno STK ČSC dne: 1.7.2017 
------------------- 

ředitel závodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


