Dukovanské okruhy 2019
Otevřené Mistrovství kraje Vysočina v silničním závodě jednotlivců
Jaderná elektrárna Dukovany

Pořadatel:

Cyklistický klub Vysočina Cycling, o. s.

Místo, termín:

Jaderná elektrárna Dukovany, sobota 20. 7. 2019

Ředitel závodu:

Ing. Rostislav Krotký, tel. 724 503 016, email: info@vysocinacycling.cz

Hlavní rozhodčí:

Ing. Rostislav Krotký

Velitel tratě:

Ing. František Krotký

Přihlášky:

Na silnice@vysocinacycling.cz nejpozději do 18. 7. 2019 - ostatní na místě,
přihláška musí obsahovat jméno, kategorii, tým (obec), číslo a kód licence
v případě, že jste jejím držitelem, kontakt (email, případně telefon)

Startují:

9:30 – děti do 10let a ml. žákyně
9:30 – ml. žáci, st. žákyně
10:00 – děti do 6 let
11:00 – muži U23 a ELITE (4x dlouhý okruh + 1x krátký okruh)
11:00 - junioři, muži a ženy RoadCup (3x okruh)
11:05 – muži, ženy hobby open (2x okruh)
11:05 - kadeti, juniorky (2x okruh)
11:05 - st. žáci, kadetky (1x okruh)

7 km
14 km
500 m
154 km
110 km
74 km
74 km
37 km

Při větším počtu startujících mohou být starty kategorií odděleny.
Kategorie:

Děti do 6 let
Děti do 10 let
Ml. žáci a žákyně
St. žáci a žákyně
Kadeti a kadetky
Junioři a juniorky
Muži U23 a ELITE- licence
Ženy RoadCup - 110 km
Muži 19+ RoadCup - 110 km
Muži 40+ RoadCup - 110 km
Muži 50+ RoadCup - 110 km
Muži 60+ RoadCup - 110 km
Muži hobby open
Ženy hobby open

2013+
2009 - 2012
2007 - 2008
2005 - 2006
2003 - 2004
2001 - 2002
2000 a starší
2000 a starší
1980 - 2000
1970 - 1979
1960 - 1969
1959 a starší
2000 a starší
2000 a starší

Startovné:

Mládež krátký okruh - 50 Kč přihlášení, 100 Kč nepřihlášení.
Mládež dlouhý okruh - 150 Kč přihlášení, 200 Kč nepřihlášení.
Muži U23 a ELITE - 300 Kč přihlášení, 350 Kč nepřihlášení.

Hobby kategorie a RoadCup startovné včetně občerstvení:
350 Kč přihlášení, 400 Kč nepřihlášení.
Prezentace:

Budova JE Dukovany od 8:00, pro kategorie startující v 9:30 se čísla vydávají
nejpozději do 9h, pro ostatní se startovní čísla vydávají nejpozději do 10h!

Trať závodu:

Okruhy kolem Jaderné elektrárny Dukovany, krátký okruh – 7 km – kolem
jaderné elektrárny po směru hodinových ručiček, dlouhý okruh – 37 km –
Jaderná elektrárna, Slavětice, Kramolín, Mohelno, Dukovany, Horní Dubňany,
Tulešice, Rešice, Rouchovany, Jaderná elektrárna
Vrchařská prémie ve druhém a třetím okruhu na vrcholu stoupání v obci
Dukovany. Cena pro vítěze každé prémie hlavního závodu (cenu může získat i
závodník startující později).
Závod se koná za běžného silničního provozu. Na nebezpečných místech
bude pořadatelská služba nebo policie. Před prvním závodníkem a před
hlavní skupinou každé startovní vlny pojede zaváděcí vůz.
Všichni účastníci závodu musí dodržovat ustanovení zákona o provozu na
pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. a jeho pozdějších novel. Pořadatel
neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje
právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu
nepředvídatelných okolností.

Mechanické vozy:

Pouze pro závod U23 a ELITE. Pořadí mechanických vozů bude losováno 1h
před startem závodu. Vklad 100Kč. Platba při prezentaci. Každý mechanický
vůz bude označen pořadovým číslem. Dle rozhodnutí pořadatele a rozhodčích
mohou být upřednostněny vozy zabezpečující větší počet startujících.
Neoznačené vozy nebudou připuštěny do kolony.

Různé:

Pro závodníky z Vysočiny je závod vypsán jako Mistrovství kraje Vysočina v
silničním závodě jednotlivců. O titul se bude závodit pouze na dlouhém
okruhu a to v kategoriích Muži ELITE, Muži U23, Ženy, Junioři, Juniorky,
Kadeti, Kadetky, Starší žáci. Hodnotit se budou dohromady licencovaní i bez
licence dle ročníku narození, tzn. podmínkou je, aby nelicencovaní, kteří
chtějí soutěžit o titul Mistra kraje v kategorii mužů, absolvovali závod na 154
km. Pokud budou chtít o titul závodit i mladší žáci a žákyně musí absolvovat
závod na dlouhém okruhu.

Ceny:

Věcné ceny pro první 3 v každé kategorii a vítěze vrchařských prémií.
Finanční ceny pro prvních 7 závodníků v celkovém pořadí na trase 154 km v
hodnotě 5000 Kč, 3000kč, 1500 Kč, 1000 Kč, 500 Kč, 500 Kč, 500 Kč.
Medaile a poháry pro Mistry kraje Vysočina v jednotlivých kategoriích.

Vyhlášení výsledků:

V 16h. Děti startující v 9:30 budou vyhlášeni po startu mužů.

Schválení:

Rozpis byl schválen KV ČSC dne 21. 12. 2018 - Martin Máčel

