
HANÁ Tour   2 0 0 9 
cyklistický etapový závod s mezinárodní účastí  

hodnocený omniovým způsobem 
 

 

Pořadatel :    VEUS klub Vyškov a BREDASPORT s.r.o. 

       ve spolupráci s městským úřadem Vyškov a obecními úřady Nezamyslice a Bousín 

 

Termín : pátek 5.až neděle 7.června 2009. 

 

Ředitel závodu :   Břetislav Usnul, U Jandovky 128/5, 682 01 Vyškov,tel.+420 602 741 897, 

       Fax.+420 517 330 640, e-mail: bretislavusnul@seznam.cz, www.veus.cz 

 

Hlavní rozhodčí : Dana Zbořilová, Sídliště Svobody 16/66, Prostějov. 

 

Přihlášky :  Nejpozději do 1.června 2009 na adresu ředitele závodu. 

 Přihláška musí obsahovat: 

 celé jméno závodníka, kód UCI, klubová příslušnost, číslo licence, kategorii. 

 

Podmínka účasti : Platná licence pro rok 2009. 

 

Předpis : Závod se koná podle platných Pravidel cyklistiky ČSC a ustanovení tohoto rozpisu.Všichni účastníci 

 se závodu zúčastňují na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi 

 způsobené.Pořadatel si vyhrazuje právo případných nutných technických změn oproti rozpisu závodu 

 z důvodu nepředvídaných okolností. 

Hodnocení :    Závod je hodnocen omniovým způsobem součtem bodů z jednotlivých závodů. 

       Boduje prvních 12 závodníků : 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 bod. 

       Při rovnosti bodů u více závodníků rozhoduje pořadí ve třetí etapě. 

       V případě, že závodník nedokončí některý jednotlivý závod, v dalším závodě může opět startovat. 

       Vyhlášení celkových výsledků bude po dojetí poslední etapy v Bousíně. 

 

Mechanická vozidla : Pořadí mechanických vozů bude do 3.závodu podle aktuálního pořadí v soutěži jednotlivců.Označení 

 bude vydáváno v kanceláři závodu proti předložení platné licence.Počet bude upřesněn na poradě před 

 závodem. 

 

PROGRAM : 

 

1. závod -  Vyškov, VELKÁ CENA Vyškova-kritérium, (hladký závod). 

 pátek  5. června 2009 - start v 17.00 hodin. 

 Trať : okruh ulicemi města Vyškov dlouhý 700 metrů. 

 1.závod se jede za úplné uzavírky komunikací pro veřejnou dopravu. 

2. závod –  Nezamyslice, NEZAMYSLICKÉ OKRUHY-memoriál Jaroslava Horycha, kritérium (bodovací závod). 

 sobota 6.června 2009 – start ve 11, 00 hodin. 

 Trať : okruh ulicemi města Nezamyslice dlouhý 1400 metrů. 

 2.závod se jede za úplné uzavírky komunikací pro veřejnou dopravu. 

3. závod –  Bousín, VELKÁ CENA VPO, (silniční závod) 

 neděle 7. června 2009, start v 10, 00 hodin. 
 Trať : Silniční okruh Bousín, Drahany, Žárovice, Hamry, Repechy, Bousín dlouhý 25 km. 

 3.závod se jede za úplné uzavírky komunikací pro veřejnou dopravu. 

 

Vypsaná soutěž v závodě: 

   1.soutěž jednotlivců o celkového vítěze závodu: 

Vítězem této soutěže se stává závodník, který získal největší počet bodů (viz rozpis bodového ohodnocení 

etap).Při shodném počtu bodů u více závodníků na konci seriálu rozhoduje lepší pořadí ve 3. závodě. 

Vedoucí závodníci průběžného pořadí pojedou ve žlutých trikotech, které obdrží od pořadatele závodu. 

V případě, že závodník některý závod nedokončí, v dalším závodě může opět startovat. 

 

Ceny – celkové pořadí HANÁ TOUR 2009 : 
 V celkovém pořadí prvních 10  mužů a žen, v mládežnických kategoriích vždy první 3 závodníci. 

 Slavnostního ceremoniálu se zúčastní v každé kategorii první tři závodníci v celkovém pořadí. 

 Muži a ženy, umístění na 4. -10. místě si převezmou ceny v kanceláři závodu. 

 

Různé : Výsledky závodu nebudou rozesílány, budou uveřejněny na webových stránkách: www.veus.cz 
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Rozpis 1. závodu – “Velká cena Vyškova“ 
 

Start a cíl :  Vyškov, Masarykovo náměstí 

Termín :  pátek 5.června  2009 v 17:00 hodin. 

 

Prezentace :   Městský úřad Vyškov, Masarykovo náměstí od 15, 00 hodin. 

  Ukončení výdeje startovních čísel je nejpozději 1 hodinu před startem příslušné kategorie. 

 

Startovné :  přihlášení do 1.června 2009: 

  žáci 50 Kč, kadeti,kadetky, junioři 80 Kč, ženy a juniorky 200 Kč, muži 200 Kč. 

  přihlášení po 1.červnu 2008: 

  žáci 100 Kč, kadeti,kadetky, junioři 160 Kč, ženy a juniorky 400 Kč, muži 400 Kč. 

 

Startují :  17:00 hodin  žáci starší+kadetky  15 okruhů  hladký závod, 

  17:35 hodin  kadeti      25 okruhů  hladký závod, 

  18:15 hodin  junioři      35 okruhů  hladký závod, 

  18:45 hodin  ženy+juniorky   30 okruhů  hladký závod, 

  19:30 hodin  muži      50 okruhů  hladký závod. 

 

Trať závodu :  Městský okruh o délce 700 m. 

  Trať závodu bude uzavřena pro veřejnou dopravu od 17:00 hodin až do skončení závodu. 

 

Zdravotní zajištění : SANITA s.r.o Vyškov. 

Dopingová kontrola : Informace v prostoru cíle u rozhodčích. 

Vyhlášení vítězů : pro všechny kategorie ihned po skončení závodu mužů, cca ve 20:30 hodin. 

Ceny :  V každé kategorii první tři závodníci.Závodník, který se osobně nedostaví na stupně vítězů, bude 

  potrestán podle čl.5.41 str.53 tabulky trestů. 

 

 

Rozpis 2. závodu - “MEMORIÁL  Jaroslava Horycha“ 
 

Start a cíl :  Nezamyslice 

Termín :  sobota 6.června 2009 ve 11:00 hodin. 

 

Prezentace :  V místě startu od 9:00 hodin. 

  Ukončení výdeje startovních čísel je nejpozději 1 hodinu před startem příslušné kategorie. 

 

Startovné :  přihlášení do 1.června 2009: 

  žáci 50 Kč, kadeti,kadetky, junioři 80 Kč, ženy a juniorky 200 Kč, muži 200 Kč. 

  přihlášení po 1.červnu 2008: 

  žáci 100 Kč, kadeti,kadetky, junioři 160 Kč, ženy a juniorky 400 Kč, muži 400 Kč. 

 

Startují :  11:00 hodin  žáci starší+kadetky  9 okruhů  prvenství na pásce, 

  11:30 hodin  kadeti      15 okruhů  bodovací závod, 

  12:15 hodin  junioři      21 okruhů  bodovací závod, 

  13:00 hodin  ženy+juniorky   18 okruhů  bodovací závod, 

  14:00 hodin  muži      30 okruhů  bodovací závod. 

  Bodování: 

  Prvenství na pásce – v každém okruhu bodují první 2 závodníci 2 a 1 bod, 

  Bodovací závod – v každém 3.okruhu bodují první 4 závodníci 5, 3, 2 a 1 bod, poslední okruh 

  dvojnásobně, průjezdy první 2 závodníci 2 a 1 bod. 

  Neutralizace bude upřesněna před startem závodu. 

 

Trať závodu :  Městský okruh o délce 1400 m. 

  Trať závodu bude uzavřena pro veřejnou dopravu od 10:30 hodin až do skončení závodu. 

 

Zdravotní zajištění : SANITA s.r.o Vyškov. 

Dopingová kontrola : Informace v prostoru cíle u rozhodčích. 

Vyhlášení vítězů : Mládežnické kategorie ihned po dojetí závodu juniorů, ženy a muži ihned po dojetí závodu  mužů. 

Ceny :  V každé kategorii první tři závodníci.Závodník, který se osobně nedostaví na stupně vítězů, bude 

  potrestán podle čl.5.41 str.53 tabulky trestů. 
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Rozpis 3. závodu – “Velká cena VPO“ 
 

Start a cíl :  Bousín 

Termín :  neděle 7.června 2009 v 10:00 hodin. 

 

Prezentace :  Kulturní dům Bousín od  8:00 hodin. 

  Ukončení výdeje startovních čísel je v 9:00 hodin. 

 

Porada :  V místě prezentace v 9:05 hodin, pro všechny kategorie. 

 

Startovné :  přihlášení do 1.června 2009: 

  žáci 50 Kč, kadeti,kadetky, junioři 80 Kč, ženy a juniorky 200 Kč, muži 200 Kč. 

  přihlášení po 1.červnu 2008: 

  žáci 100 Kč, kadeti,kadetky, junioři 160 Kč, ženy a juniorky 400 Kč, muži 400 Kč. 

 

Startují :  10:00 hodin  muži      4 okruhy  100 km, 

  10:05 hodin  junioři      3 okruhy  75 km, 

  10:10 hodin  kadeti      2 okruhy  50 km, 

  10:15 hodin  ženy a juniorky   2 okruhy  50 km 

  10:20 hodin  žáci starší+kadetky  1 okruh  25 km. 

 

Trať závodu : Silniční okruh Bousín, Drahany, Žárovice, Hamry, Repechy, Bousín dlouhý 25 km. 

  Trať závodu bude uzavřena pro veřejnou dopravu od 9:30 hodin až do konce závodů. 

 

Předpis :     Závod se koná podle pravidel ČSC a ustanovení tohoto rozpisu.Každý závodník startuje na vlastní 

       náklady a nebezpečí.Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené.Přestože se 

       závod koná na uzavřeném okruhu pro veřejnou dopravu, jsou všichni účastníci povinni dodržovat 

       ustanovení zákona 361/2000 Sb. a jeho pozdějších novel a uposlechnout pokynů policie, pořadatelů a 

       rozhodčích. 

       Pořadatel si vyhrazuje právo případných nutných změn oproti rozpisu tohoto závodu z důvodu 

       nepředvídaných okolností. 

 

Zdravotní zajištění : SANITA s.r.o Vyškov. 

Dopingová kontrola : Informace v prostoru cíle u rozhodčích. 

Ceny :  V každé kategorii první tři závodníci.Závodník, který se osobně nedostaví na stupně vítězů, bude 

  potrestán podle čl.5.41 str.53 tabulky trestů. 

 

Rozpis tohoto závodu byl schválen SK ČSC dne17.května 2009St.Hájek. 

 

 

Břetislav Usnul   v. r. 

ředitel závodu HANÁ Tour 2009 


