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Pořadatel:

Den a hodina startu
Staxt
Hlavní roáodčí

Přihlášky
kancelář závodu

Porada:

podmfuka rlčasti
startovné

Starnúí

Trať ávodu

Předpis

pro kategorii a) b) c) d) e)
prokategorii 09h)

žÁci,žákyně
kadeti, kadetky
junioři, juniorky
ženy
muá
a)junioři
b)žáci starší
c)žáci mladší
d)žákyně + e)kadetky
f)kadeti
g)juniorky + h)ženy
muži

čp vrrÁpr,žn.l žpN 20t7 - sMEčNo

Společnost CYKLO - LIDICB, Alena Slánská, Smetanova 1538,272 0l Kladno
CK PŘÍBRAM - Fany Gastoservis, Braffí Čapků 329 , 261 01 Přibram VII

FrantišekPad'our ředitelávodu 739761278 frarrtisekpadow@seznam.cz
Alena Slánská sekretářka 60? 629 904 alena.slanska@seznam.cz
Jana Wimmerová pořadatel 728740 548
OldřichBaroch hospodář 607 119660

neděle 9. července 2017 v 9,00 hodin
Smečno, náměstí
bude doplněno

www.new. cyklovysledky.cz nejpozděj i do 30. éervna 20 17

Smečno náměstí od 6,30 hodin. Startovní čísla se vydávají nejpozději:

prokategoriimuž do 11,30hodin
ipolečrua pro všechny kategorie mimo kategorie UUŽt v 8:00 v kanceláři závodu.
Porada pro kategorii tvrUŽt: 1 1 :30h
Účast na poraděje povinná pro všechny vedoucí družstev nebojejich ástupce.
Konvojová čísla budou vydávána pouze na poradě a to pouze řádně přihlášeným
týmům nebo jednotlivcům (Mechaniclcý vuz bude přidělen pouze v případě splněni
podmínky minimálně 3 jezdců na 1 mechaniclcý vůz, neplatí u vedoucího jezdce
průběžného pořadí ČP v kategorii).
Platná licence pro rok 20l7

do 7,50 hodin
do 9,00 hodin

6 olautrů start v 9,00 84 km
3 okrutry start v 9,05 42l<l.l
1 olaulr start v 9,13 14 km
3 okruhy startv 9,05 cca. 42fu
5 olauhů start v 10,50 cca. 70 km
5 okru}rů startv 10,50 cca. 70 km

10 okruhů sbrt v 13,00 140 km

50,- Kč
l00,_ Kč
150,- Kč
200,_ Kč
250,- Kč

start kadeó po 5. průjezdujuniorů, startovní časje orientační

Silniční okrulr o délce l4km: Smečno - Ledce - fusuty - Studeněves - Přelíc -
Smečno. Profil mírně zvlnéný, powch asfaltový.
závodse koná podle plaúrých praviaet ryklistiky Čsc, Českého poháru mládeže a
žen20l7 a ustanovení tohoto rozpisu.
Závodse koná za omezeného silničního provozu, dopravaje vedena
j'eilnosměme, po směru ávodu, všichni rlčastníci ávodu musí dodržovat
ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích č.361/2000 Sb. ajeho
pozdějších novel. Pořadatel neručí za škody účashíkům vzniklé ani jimi
způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných techniclcých zněn oproti
rozpisu ávodu z důvodu nepředvídaných okolností.
Pofudí mechaniclcých vozidel podle průběžného pořadí v soutěá při
respektování Pravidel cyklistiky ČSC, Závody na silnici, § 04, čá§t Pořadí
mechanických vozů. Označení se bude vydávat vkanceláři ávodu proti předložení

licence funkcionáře.

Mechanická vozy



Ceny

Vyblášení výsledků

Zdravotní zajištění

Lékař ávodu:
Různé

čp n*aaeze smečno

§ategorii a) b) c) d) e) D g) - první 3 ávodrdci věcné ceny
ZEIttY: 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 mfideZe ažen20l7.
v kategorii muži finanční dle rozpisu zÁvodu LIDICE 2017

l. - po dojezdu kadetů, juniorek a žen pro kategorie a), b), c), d), e), f), g), h)
2. - po dojezdu kategorie muži cca v 16,30 hodin.
Nemocnice Slaný, Politických vědů 5'16,274 0l §laný, te1.3l2 575 11l
Nemocnice Kladno, Vančurova 1548, 272 0l Kladno, tel. č. 312 606 111
MtJDr. František Paďour, tel: 603 89l 439
závod mužů se započítává jako druhý ze seriálu ávodů LIDICE 2017
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poslední 3km
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Výškov,ý profil poslední 3 km
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