
Český pohár mužů 2009 
 

Rozpis tohoto závodu byl schválen SK ČSC dne 12.července 2009-St.Hájek. 

VC  FOINIA  STEEL 
rozpis cyklistického závodu 

 
Pořadatel: COMFORT Plzeň a SPES Plzeň, spol. s r.o. 

Termín: sobota 22.8.2009,  start  v 11, 00 hodin. 

Místo: Plzeň – Senec. 

Ředitel závodu: Luděk Kubias, Břeclavská 3, 310 01 Plzeň. 

 tel.: 377 538 552, fax: 377 237 214, GSM: 603 839 130. 

Hlavní rozhodčí: Karel Brandner, Sokolovská 112, Plzeň. 

 

Přihlášky: Nejpozději do 15.8.2009 na adresu ředitele nebo e-mail: kubias@volny.cz 

Na přihlášce musí být uvedeno: 

celé jméno, UCI kód, klubová příslušnost, číslo licence, kategorie. 

 

Prezentace: Restaurace v místě startu a cíle od 8, 00 hodin. 

 Startovní čísla se vydávají do 10, 00 hodin. 

Podmínka startu: Platná licence pro rok 2009. 

Startovné: 200,-Kč, pozdě přihlášení a nepřihlášení 400 Kč. 

Startují: muži Elite, U23 podle rozpisu Českého poháru mužů 2009. 

 

Trať závodu: Silniční okruh  Senec–Druztová-Dolany-Zruč v délce 15, 5 km. 

Délka závodu je 11 okruhů tj.170, 5 km. 

 

Předpis: Závod se koná podle platných pravidel cyklistiky ČSC, ustanovení tohoto rozpisu a 

rozpisu Českého poháru mužů 2009. 

 Všichni účastníci se závodu účastní  na vlastní nebezpečí a jsou povinni dodržovat 

ustanovení zákona č.361/2000 Sb. o silničním provozu a uposlechnout pokyny 

pořadatelů, 

rozhodčích a policie. 

Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé nebo jimi způsobené. 

Závod se jede za plného silničního provozu s tím, že hlavní pole závodníků je zajištěno 

POLICIÍ ČR a pořadatelskou službou  s regulací na křižovatkách. 

Pořadatel si vyhrazuje právo nutných změn proti ustanovení tohoto rozpisu z důvodu 

nepředvídatelných okolností. 

 

Různé: Porada se koná v 10, 15 hodin v kanceláři závodu, konvojová čísla se vydávají po 

předložení platné licence funkcionáře. 

Pořadí mechanických vozidel bude podle aktuálního pořadí soutěže jednotlivců 

Českého poháru 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. 

Podpisové archy budou vystaveny v prostoru startu od 10, 30 hodin. 

Pevný bufet bude ve stoupání Dolany v označené zóně. 

Ceny–vyhlášení : Finanční dle rozpisu Českého poháru 2009. 

Vyhlášení bude bezprostředně po dojetí prvních pěti závodníků. 

Zdravotní zajištění: FN Plzeň. 

Sprchy: Základní škola Senec. 

Ubytování: Pořadatel nezajišťuje. 

Luděk Kubias v.r. 

ředitel závodu 

mailto:kubias@volny.cz

