
      

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MLÁDEŽE

v silniční cyklistice

SILNIČNÍ ZÁVOD

Pořadatel: Z pověření  Českého  svazu  cyklistiky  organizačně  a  technicky  zajišťuje  KC  KOOPERATIVA
Jablonec nad Nisou, z.s.

Datum: Sobota 15. července 2017.

Místo: Hodkovice nad Mohelkou, Náměstí T. G. Masaryka.
GPS souřadnice: 50.6689936N, 15.0844444E.

Ředitel závodu: Miloslav Hollósi, Dr. Randy 4096/13, Jablonec nad Nisou, PSČ 46601, 
Tel.:  720 560 043;  E-mail:  kc.jablonec@seznam.cz

Sekretář závodu: Miloš Vrána, Dr. Randy 4096/13, Jablonec nad Nisou, PSČ 46601, 
Tel.:  775 375 309;  E-mail:  kc.jablonec@seznam.cz

Hlavní rozhodčí: Deleguje ČSC – silniční komise.

Přihlášky: Do pondělí 3. července 2017 do 24:00 hod. na:
www.new.cyklovysledky.cz a e-mail kc.jablonec@seznam.cz

Za přihlášky odeslané po tomto termínu bude ke startovnému dle příslušné kategorie vybírán
poplatek ve výši 100,- Kč.

Kancelář závodu: Hotel Arcivévoda Štěpán, Nám. T. G. Masaryka 112, Hodkovice nad Mohelkou.

Prezentace a výdej startovních čísel: Pátek 14.7.2017 v době od 15:30 hod. do 18:00 hod.

Porada se sportovními řediteli – vedoucími družstev: Pátek 14.7.2017 od 19:00 hod.

Startují: Žáci a Žákyně ročník 2003 – 2004 MČR silniční závod
Kadeti a Kadetky ročník 2001 – 2002 MČR silniční závod

Podmínky účasti: Platná licence ČSC na rok 2017.

Startovné: Závodníci přihlášení v řádném termínu:

- Žáci a Žákyně 50,- Kč

- Kadeti a Kadetky 100,- Kč

Pořadí startu: Žáci 09:30 hod. 49,0 km 3 kola převýšení 739 m
Žákyně 09:35 hod. 32,9 km 2 kola převýšení 495 m
Kadeti 11:30 hod. 65,1 km 4 kola převýšení 983 m
Kadetky 11:35 hod. 49,0 km 3 kola převýšení 739 m

Závodníci jsou povinni být k dispozici rozhodčím 15 minut před startem.

Trať závodu: Silniční okruh 16,1 km + 0,7 km nájezd
- Start Hodkovice nad Mohelkou, Nám. T. G. Masaryka

- Po ulici Liberecká na kruhový objezd

- Po kruhovém objezdu výjezd do ulice Českodubská (na silnici č. 278)

- Po 50 m odbočení doleva na silnici č. 2787

- Po silnici č. 2787 přes Petrašovice a Sobotice

- Příjezd do Českého Dubu po ulici Masarykova

- Na ul. Masarykova na úrovni č.p. 50 odbočení doprava na místní komunikaci bez názvu
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- Po 50 m odbočení doprava na ulici Řídícího učitele Škody (na silnici č. 278)

- Po ulici Řídícího učitele Škody (silnici č. 278) přes Vlčetín

- Příjezd do Hodkovic nad Mohelkou po ulici Českodubská (silnici č. 278)

- Na křižovatce silnic č. 278 a 2787 odbočení doprava na silnici č. 2787

- Po absolvování počtu okruhů stanovených pro danou kategorii  cíl  na silnici č.  2787
před křižovatkou silnice č. 2787 s ulicí Pod Letištěm

Předpis: Závod se řídí platnými pravidly UCI, ČSC a ustanoveními tohoto rozpisu.

Závod se koná za běžného silničního provozu na jednosměrně uzavřené trati. Všichni účastníci
závodu jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích č.
361/2000 Sb. a jeho pozdějších novel a respektovat pokynů pořadatelů a rozhodčích.

Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Účastníci startují na vlastní
nebezpečí.

Pořadatel  si  vyhrazuje  právo  nutných  technických  změn  oproti  rozpisu  závodu  z důvodu
nepředvídatelných okolností.

Předepsané převody: Kategorie Žáci (starší) a Žákyně (starší) 6,17 m/ot., kategorie Kadeti a Kadetky 6,94 m/ot.

Kategorie Žáci, Žákyně, Kadeti a Kadetky smí použít pouze kola s drátovým výpletem.

Technický doprovod: Doprovodná  mechanická  vozidla  jsou  povolena  při  respektování  Pravidel  cyklistiky  ČSC.
Každé  doprovodné  mechanické  vozidlo  musí  být  viditelně  označené  nálepkou  pořadatele
umístěnou  v pravém  horním  rohu  čelního  skla  ve  směru  jízdy  a  nálepkou  pořadatele
s číselným označením pořadí vozidla v koloně umístěnou v levém horním rohu zadního skla
ve směru jízdy. Označení pro doprovodné mechanické vozidlo bude vydáno proti předložení
platné licence jeho řidiče na poradě se sportovními řediteli – vedoucími družstev.

Neutrální mechanickou pomoc pořadatel nezajišťuje.

Ceny: Medaile pro první tři závodníky v každé kategorii a dres pro mistra republiky v každé kategorii
zajišťuje Český svaz cyklistiky.

Pořadatel udělí věcné ceny prvním třem závodníkům v každé kategorii.

Vyhlášení výsledků: Po dojezdu kategorie Kadeti a zpracování výsledků na Náměstí T. G. Masaryka v  Hodkovicích
nad Mohlelkou.

Zdravotní zabezpečení: Český červený kříž, oblastní spolek Liberec – telefon bude upřesněn na poradě sportovních
ředitelů – vedoucích družstev.

Různé: Ubytování ani stravování pořadatel nezajišťuje.

Ředitel závodu: Miloslav Hollósi Schválil: STK ČSC – Karel Machačný
Dne: 26.4.2017 Dne:6.7.2017
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