Český  pohár  mládeže  a  žen  2008
Veřejný  závod  mužů
Rozpis tohoto závodu byl schválen dne 16.dubna 2008-St.Hájek.

Tělovýchovná jednota Stadion Louny, oddíl cyklistiky

R  O  Z  P  I  S
24. ročníku Velké ceny ČEZ - Elektrárny Počerady - závod s mezinárodní účastí

Pořadatel:		Tělovýchovná jednota Stadion Louny, oddíl cyklistiky.
Datum	:		Sobota 2.května 2009 ve 14:00hodin.
Místo:			Výškov, okr. Louny
Ředitel závodu	:	Mgr.Milan Chrobák, Fügnerova 1978, 440 01 Louny.
Hlavní rozhodčí	:	Roman Očenášek, Litvínov
Přihlášky:		Nejpozději do 27.dubna 2009 na adresu :
TJ Stadion Louny, K Velodromu 1592, 440 01  Louny, E-mail : stadionlouny@seznam.cz
Přihláška musí obsahovat :
Celé jméno závodníka, kód UCI, klub, kategorie, číslo licence.

Prezentace:		Restaurace "U lípy" Výškov od 12: 00 hodin.
			Ukončení výdeje startovních čísel nejpozději 30 minut před startem kategorie.
Podmínka účasti:	Platná licence pro rok 2009.
Startovné:		závodníci přihlášení do termínu:	
mladší žáci: 		20,- Kč,		starší žáci, žákyně:	40,- Kč,
kadeti, kadetky:		50,- Kč,		junioři, juniorky:		70,- Kč,
muži, ženy:		80,- Kč.
Závodníci přihlášení po termínu zaplatí startovné o 100% vyšší.

Startují	:		nábor			3 okruhy		hladký závod,
			žáci mladší		6 okruhů		prvenství na pásce,
			žáci starší		12 okruhů		bodovací závod,
			kadetky			12 okruhů		bodovací závod,
			kadeti			18 okruhů		bodovací závod,
			juniorky a ženy		15 okruhů		bodovací závod,
			junioři			24 okruhů		bodovací závod,
			muži			35 okruhů		bodovací závod.
			muži SAL

Bodování:		mladší žáci			první dva závodníci v každém okruhu 2 a 1 bod,
starší žáci, kadeti a junioři	každý 3.okruh 5, 3, 2 a 1 bod,
muži				každý 5.okruh 5, 3, 2 a 1 bod.
Poslední okruh dvojnásobné bodování.Průjezd v každém okruhu 1 bod.
Neutralizace 1 okruh v prostoru depa.

Trať závodu:		Asfaltový okruh ulicemi Výškova dlouhý 1.100 m.Okruh bude uzavřen pro veřejnou dopravu
			od 13: 00 hodin do konce závodu.

Předpis	:		Závodí se dle pravidel ČSC a rozpisu tohoto závodu. Všichni závodníci startují na vlastní
			nebezpečí, pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené.
Pořadatel si vyhrazuje právo případných nutných změn oproti rozpisu závodu z důvodu
nepředvídaných okolností.

Zdravotní zajištění:	MUDr. Jan Semrád, ZZS Louny.
Šatny a sprchy	:	Velodrom TJ Stadion Louny.
Ceny:			První tři závodníci v každé kategorii.
Různé:			Výsledky závodu budou zveřejněny na adrese: http://www.ceskysvazcyklistiky.cz/

Ing. Miloslav Bouda v.r.							Mgr.Milan Chrobák v.r.
prezident TJ Stadion Louny						ředitel závodu

