
Pořadatel:

Datum:

Místo:

Ředitel ávodu:

Hlavní roáodčí:

Přihlášky:

kancelář ávodu:

Startují:

Podmínky účasti:

Startovné:

pořadí startu:

Trať ávodu:

čnsrÝ poHÁR I{u-l'DEžE AžEN NA SILMCI2IIz

MILEVSKE OKRUHY' 14. ročník

Junior cyclinc projekt taaríl, z.s.,

Neděle 11,6.2017

Milevsko, nám. E. Beneše,

Bc, Petr Koblic, nábř.. 1. máje 1820, Písek, PSČ 397 0I,
tel.: 7 33 32I 821 ; e-mail: petr.koblic@juniorcycling.cz

Deleguje ČSC

www.new.cyklov.ysledhv.cz a v kopii na e-mail petr.koblic@juniorcycling.cz

Městslcý uřad Milevsko, nám. E. Beneše 420, Milevsko - sobota 10.6,2017 od 16:00 do

17:30 hodin; neděle 11.6.2017 od 8:00 hod. do 8:45 hod.

Pro kategorii áků mladších a álqrň mladších do l1 :30 hod.

Mladší áci
Starší áci a Starší žák'lně
Kadeti a Kadetky
Juniofi a Juniorky
zeny

Platrrá licence ČSC larok20|7

Záv odníci přihlášení předem:
ŽnciaŽauyle
Kadeti a Kadetky
Junioři, Juniorky a Ženy

Přihlášky na místě:
Startovné dle kategorie + l00,- Kč

Junioři
Kadeti, Juniorky, Ženy
Starší žáci, Kadetky
Starší žákyně
Mladší ác| Mladši žÁkyně

50,_ Kč
80,_ Kč

l00,- Kč

Start cíl (předpokláMný)
10:00 hod. 13:00 9 okruhů l07,2l<íl
10:05 hod. I2:2a 6 okru}ry 71,8l§n
12:15 hod. 14:00 4 okruhy 48,2 km
12:45hod 13:55 3 okrulry 36,4 km
12:55 hod 13:45 1 olautr 12,8 km

ročník 2005-2007
ročník 2003-2004
ročník 2001-2002
ročník 1999-2000
ročnik 1998 a starší

veřejný ávod
čp silnieni ávod
čp silnieni ávod
čp silnični závod
čp silnični zlvod

Silniční olauh 11,8 kn + 1 km nájezd
Start Milevsko, nám. E Beneše

Po ulici Švermova ( silnice č.íW rc5 42)

Po silnici č. IIV 105 4}přesobec Osek

po místní komunikace mezi obcemi osek-velká

V obci Velká odbočení do prava na silnici č. IJllzl
Po silnici č.lVl21do obce Milevsko

Příj ezd do Milevska po ulici 5 . května (silnice č . II/ l21)

Na lďžovatce silnic č.WI}I a IIV 105 42 odbočení do prava na silnici č. IV l05 42



Předpis:

Mechanické vozy:

Ceny:

Vyhlášent výsledků:

Růaré:

zdravoúrice:

Radiotour:

Ředitel ávodu: Bc. Petr Koblic
f}ne:

Po absolvování počtu okrulrů stanovených pro danou kategorii cíl na na wcholu stoupání,
silnice č. nV l05 42uvodámy -výjeň z Milevska po ulici Svermova (silnice č. Iú 105 42)

Závod se koná podle platných Pravidel cyklistiky ČSC - ČP na silnici pro rok 2017 apod|e
ustanovení tohoto rozpisu.
Závodník dojeťý vedoucím jezdcem svoji kategorie o 1 okruh je ze závoda odvolán.
Závod se koná na uzavřené trati. Všicbni účastníci ávodu jsou povinni dodržovat
ustanovení zÁkona o provozu na pozemních komunikacich č. 36l/2000 Sb. a jeho pozdějšich
novel a respektovat pokynů pořadatelů, rozhodčlch a policie.
Pofudatel neručí za škody účastníkům vzriklé ani jimi způsobené.
Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu ávodu z důvodu
nepředvídatelných okolností.
Závodníci jsou povinni být k dispozici roáodčím 15 minut před startem.

Konvová čísla se vydávají na poradě vedoucích družstev,

Konvojová čísla se vydávají proti licenci ČSC a to pouze pro řádně odprezentované

ávodnfty. Pořadí mechanických vozidel podle průběžného pořadí v soutěži při respektování
Pravidel cyklistiky pro ávody na silnici, čl. S04l5 s důrazem na čl. 50337.

vrr,ÁonŽ: Věcné
ŽrnY: Finanční ceny: l. 3000,-, 2.2.000,-,3. 1000,-,4. 500,-, 5. 500,-, 6. 500,-, 7. 500,-,
8. 500,-, 9. 500,-, 10. 500,- viz rozpis ČP mbdeZe ažpn}Ot7.

Po dojezdu posledniho ávodníka kategorií áků

Porada v 9:00 hod. v kanceláři ávodu pro všecbny vedoucí družstev.
Ubytování pořadatel nezaj išťuje.
Zdr av ofrti zabezpečen1 - ZZS Milevsko
Hana Halušková, tet 60ó 55l 265

Radiotour vysílá na frekvenci 448,49aNftlz

Schválil: STK ČSC
Dne 19.5.2011


