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Hlavní rozhodčí_muži: Ondřej Vačkář, tel.:777 822 527, e-mail: ondra@_vackar.cZ

Hlavní rozhodčí_mládež:Simona Davídková, tel.:603 586 044, e-mail: sjmana.davidkava@emaij.cz

Pořadatel:

Termín:

Místo konání:

Ředitelzávodu:

veliteltrati:

Přihlášky:

kancelář závodu:

Porada:

Staňovné:

podmínka startu:

Startují:

Luděk Kubias, Všeruby 131, 330 16 Všeruby, +42060383913O, kubias@volnv.cz

sobota 30.9.2017 v 10:00 hod.

Plzeň - Červený Hrádek, Červenohrádecká 396/9, 312 00 Plzeň 4

Luděk Kubias, Všeruby 131,330 16 Všeruby, +42O 603 839 130,

\abjas@yplnysz

Petr Kubias, Nad Zámkem 16517,318 00 Plzeň, +420 603 531 820,
pet r, ku bja§!@g uallco m

do 25.9.2017 na wtuw. npvt§ybbyy§l e d kv. cz, kopie na rsetr. ku b i as@q m a i l. co m

Sportovní centrum Hrádek, Červenohrádecká 396/9, 312 00 Plzeň 4, v sobotu
30.9.2017 od 7:30 hod. Výdej startovních čísel pro kategorii Elite bude ukonČon v
11:40. Pro ostatní kategorie je výdej startovních čísel ukončen 1 hodinu před
startem příslušné kategorie.

V prostorách Sportovního centra Hrádek,
hod pro ostatní kategorie.

Elite, U23 dle rozpisu Český pohár 2017
Ostatní kategorie - 100 Kč

platná licence ČSC pro rok2017

ve 12:00 hod. pro Elite + U23, v 8:30

10:00
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Junlorl

žáci starší + kadetky

kadeti + juniorky, ženy

6 okruhů

2 okruhy

4 okruhy

96 km

32 km

62 km

16 km

160 km

(start po průjezdu kategorie junioru do 5. okruhu)

žáci mladší * ŽaČky 1 okruh
(start po průjezdu kategorie kadetů do 4. okruhu)

Elite + U23 10 okruhů



Trať závodu:

Předpis:

Ceny:

Šatny a sprchy:

Zdravotní zajištění:

Lékař závodu:

Doping:

Další ustanovení:

Mechanická vozidla:

Rozpis závodu schváten STK ČSC dne:

start - Červený Hrádek, směr Dýšiná, vpravo na Kyšice, vpravo na Letkov, vpravo
na Božkov, vpravo Cervený Hrádek, $ezd z kopce vpravo cí| před hasičskou
stanicí. Okruh je dlouhý 16 km.

Závod se koná dle platných pravidel cyklistiky a sportovně technické směrnice
ČSC a ustanovení rozpisu ČP mužů 2017 a ustanovení tohoto rozpisu závodu,
Všichni účastníci závodu se startují na vlastní nebezpečía náklady a jsou povinní
dodĚovat 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, a to z důvodů
nepředvídatelných okolností.

Elite a U23 dle rozpisu Českého pohárů 2017
ČR Ženy: obdžífinančních ceny: 1. 3000,-, 2. 2.0OO,-,3. 1000,-, 4. 500,-, 5.

500,-, 6. 500,-, 7. 500,-, 8. 500,-, 9, 5oo,-, 10. 500,- viz rozpis ČP mládeže a
žen 2017
ČP mládež: první třiv kategorii poháry a věcné ceny

V prostorách Sportovního centra Hrádek, Červenohrádecká 396/9, 312 00 Plzeň 4

Zdravotnická dopravní a záchranná služba Plzeň

MUDr.lva Kubiasová, tel. 605 263 289

Antidopingová kontrola bude prováděna dle pravidel antidopingového výboru ČR
a pravidel UCl.

závodník se ztrátou 15 min na čelo závodu, bude ze závodu odvolán a
neklasifikován,

Nejméně prvních 5 mechanických vozů pro každou kategorii dle průběžného
pořadí soutěže jednotlivců. Další pořadí může mýt určeno losem.
Konvojová čísla se budou vydávat v kanceláři závodu po předložení platné licence
pro rok 2017 na konci porady vedoucích družstev.


