5. závod
Českého poháru mládeže a žen 2019
1. ročník

Bělkovické kritérium
Datum konání:

sobota 8.6. 2019

Místo konání:

Bělkovice-Lašťany

Pořadatel:

Elektrocentrum trading Olomouc

Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:

Radomír Lichnovský tel. 775 85 6163
deleguje ČSC

Přihlášky:

na www.data.ceskysvazcyklistiky.cz a v kopii na email:hanackeokruhy@seznam.cz do 2.6. 2019
V den závodu v Bělkovicích-Lašťanech v Hostinci na Brodku od 9:00 s příplatkem 100,-Kč,
končící 2hod. před startem dané kategorie

Kancelář závodu:

v den závodu v Bělkovicích-Lašťanech v Hostinci na brodku od 9:00 končící 2hod .před startem
dané kategorie. Vydaná čísla budou po zaplacení startovného platit i na druhý závodní den.

Startovné:

Žáci , žákyně, kadet, kadetky 100,-Kč, juniorky, junioři a ženy 200,-Kč

Kategorie:

žáci mladší, žáci starší, žákyně, kadeti, kadetky, junioři, juniorky, ženy

Podmínky účasti:

Platná licence na rok 2019

Trať závodu:

dle přiloženého plánku 1,3 km

Pořadí startu:

Žáci mladší
12:00 hod.
6 kola á 3
Žákyně
12:20
9 kola á 3
Žáci starší
12:45
12 kol á 3
Kadetky
13:20
15 ko l á 3
Kadeti
14:00
18 kol á 3
Juniorky
14:45
24 kol á 3
Junioři
15:45
27 kol á 3
Ženy
16:50
27 kol á 3
Bodování 5,3,2 a 1 bod, poslední kolo dvojnásob

Předpis:

Závodí se dle platných pravidel ČSC pro silniční cyklistiku, rozpisu ČP na silnici 2019 a ustanovení
tohoto rozpisu. Každý účastník je povi nen dodržovat pravidla silničního provozu a dbát pokynů
rozhodčích a pořadatelů.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi zipů
sobené.

Vyhlášení výsledků: Vyhlášení proběhne po dojezdu závodníků závodu. 1. žáků a kadetů, 2.juniorů a žen
Věcné ceny obdrží první tři závodníci každé kategorie.
Zdravotní zajištění: MUDr. Jelínek Zbyněk
FN Olomouc
Různé:

Ubytování a stravování pořadatel nezajišťuje.

Podrobnosti a info: https://www.facebook.com/ASTEcentrumtradingOl/
Ředitel závodu:
Radomír Lichnovský
Rozpis byl schválen: STK ČSC dne 5.3.2019 z pověření Jakuba Edra - K.Machačný

