
Český pohár mužů 2009 

Rozpis tohoto závodu byl schválen dne 15.května 2009-St. Hájek. 

 
„VELKÁ CENA ORLICKÝCH HOR“ 

pod záštitou Královéhradeckého kraje 
 
Pořadatel:     DT-SPECIALIZED-SKC DT-Bicycles Kostelec nad Orlicí a 
        město Rokytnice v Orlických horách. 
Místo a termín konání: Rokytnice v Orlických horách, náměstí T.G.Masaryka, neděle 12.7. 2009 od 11: 00 hodin. 
 
Ředitel závodu:  Daniel Rücker, Na Lávkách 460, 517 41 Kostelec nad Orlicí. 
       e-mail: dt-specialized@tiscali.cz 
Hlavní rozhodčí:  Jaroslav Pišín, Milady Horákové 19, Svitavy. 
 
Přihlášky:    Přihlášky nutno podat nejpozději do 4. 7. 2009 na adresu pořadatele. 
       V přihlášce musí být uvedeno: 
       celé jméno závodníka, kód UCI, klubová příslušnost, kategorie. 
 
Prezentace:    12.7.2009 budova MÚ Rokytnice v Orlických horách, nám. J. Šimka od 8: 00 hodin. 
       Uzávěrka výdeje startovních čísel je v 9: 45 hodin. 
 
Podmínka startu:  Platná licence pro rok 2009. 
Startovné:    Přihlášení v termínu 200,- Kč.Nepřihlášení v termínu 400,- Kč. 
 
Startují:     muži  144,2km (4 okruhy à 34, 7 km + nájezd a sjezd na okruh 5, 4 km). 
 
Trať závodu:    Silniční okruh Rokytnice v Orlických horách (start), Severák ( nájezd na okruh), 
       Bartošovice v Orlických horách, Neratov, Černá voda, Mezivrší, Severák( sjezd z okruhu), 
       Rokytnice v Orlických horách (cíl). 
 
Předpis:    Závod se koná podle platných Pravidel cyklistiky ČSC, Čs.poháru mužů 2009, a ustanovení 
      tohoto rozpisu. 
      Každý účastník závodu se zúčastňuje na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody 
      účastníkům vzniklé ani jimi způsobené.Závod se jede za plné uzavírky silničního provozu, 
      přesto jsou všichni účastníci povinni dodržovat  ustanovení zákona 361/2000 Sb. a 
      uposlechnout pokynů policie, pořadatelů a rozhodčích. Všichni účastníci startují na náklady 
      vlastní nebo svého klubu. 
      Pořadatel si vyhrazuje právo případných nutných změn oproti rozpisu závodu z důvodu 
      nepředvídaných okolností. 
 
Porada:    Budova MÚ Rokytnice v Orlických horách, nám. J. Šimka v 10: 00 hodin. 
Mechanické vozy: Pořadí mechanických vozidel bude podle průběžného pořadí jednotlivců Čs.poháru mužů 
      2009 při respektování Pravidel ČSC, Závody na silnici, § 04, část Pořadí mechanických vozů. 
      Označení se bude vydávat po poradě v kanceláři proti předložení licence funkcionáře. 
Vyhlášení:   Ihned po ukončení závodu.Při nepřítomnosti na vyhlášení vítězů bude uplatněn čl.5.41 str.55 
      tabulky trestů Pravidel cyklistiky. 
      U stupňů vítězů bude vyhlášeno 5 nejlepších závodníků, dále pak vítězové prémií. 
      Finanční odměny budou vyplaceny dle rozpisu Čs.poháru mužů 2009 v kanceláři závodu. 
 
Zdravotní   Zdravotní středisko Rokytnice v Orlických horách, Mudr.Martin Macák, 
zajištění:   Orlická nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Mudr.Filip Pokorný. 
 
Ubytování:   Pořadatel nezajišťuje, je možné objednat na: www.mapy.cz 
 
 
 
 
 
 
                         R ü c k e r Daniel  v.r. 
                         ředitel závodu 


