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Generální partner ČSC

TECHNISERV CUP 2020
Český pohár mládeže a žen na
silnici

„Na kole regionem Kyjovského Slovácka 2020“
Memoriál Jakuba Mrnky
silniční závod s mezinárodní účastí
Pořadatel:

CK DACOM PHARMA KYJOV, ČSC, MĚSTO KYJOV

WEB:

www.ckdacomkyjov.cz

Termín:

Neděle 27.9.2020

Místo konání:

Kyjov, Masarykovo náměstí

Ředitel závodu:

Vladimír Hušek tel: 607547937

Manažer závodu:

Jakub Kratochvíla abukkr@gmail.com Tel: 606 60 90 36

Velitel trati:

Jméno: Pavel Gruber

Hlavní rozhodčí:

Jméno: Zdeněk Sendler

Tel:

Přihlášky:

do: 24.9.2020 12:00

na webu: https://csc.sportsoft.cz/

Kancelář závodu:

26.9.2020 od 17:30 do 19:30 kde: MKS Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
27.9.2020 od 6:30 do konce závodu kde: MKS Masarykovo nám. 34, 697 01
Kyjov

Startovní čísla se vydávají v sobotu 26.9.2020 od 17:30 do 19:30. V neděli
27.9.2020 pouze ve výjimečných případech nejpozději hodinu před startem

kategorie za příplatek 100 Kč k běžnému startovnému.
Čipy se vrací v kanceláři závodu. Za ztrátu nebo poškození čipu bude
účtován poplatek 5 000,- Kč!
Porada:

Sobota 26.9. 20:00 sál MKS Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
Online na: https://meet.google.com/pzx-airx-ayy

Startovné:

Žáci, Žákyně, Kadeti, Kadetky a Juniorky 100,Junioři a Ženy - 200 Kč
V případě pozdního přihlášení bude ke startovnému připočteno 200 Kč.
Při neúčasti závodu se startovné nevrací.

Podmínka startu:

Platná licence národní cyklistické federace pro rok 2020.

Startují:

Kategorie:
Kadetky
Žáčky
Žáci Ml
Kadeti
Žáci St
Junioři
Ženy a
juniorky

Počet
Předpokládaný
okruhů: Délka: Start:
cíl:
Vlna:
4
38 9:00:00
10:09:05
1
3
28,5 9:03:00
9:54:49
2
19 9:06:00
9:41:37
5
47,5 10:15:00
11:34:10
2
4
38 10:20:00
11:23:20
7
66,5 11:40:00
13:27:50
3
7
66,5 11:45:00
13:39:00

Start proběhne ve 3 vlnách. Řazení první vlny bude probíhat před startovní čarou, řazení
druhé vlny bude z boční části parkoviště. Ražení mechanických vozů bude upřesněno na
poradě a vyvěšeno na webových stránkách závodu www.ckdacomkyjov.cz nejpozději týden
před závodem.
Trať závodu:

Předpis:

Start:

Masarykovo náměstí Kyjov, dále Kostelec, Kyjov

Délka okruhu: 9.5 km
Terén:
Zvlněný
Mapa a výškový profil uveden v příloze níže.
Závod se koná dle platných pravidel cyklistiky a sportovně technických směrnic ČSC,
ustanovení
rozpisu
ČP
mládeže
a
žen
na
silnici
2020
(http://www.ceskysvazcyklistiky.cz/files/rozpis/123_cp-mladez-2020-rozpis.pdf)
a
ustanovení tohoto rozpisu závodu. Všichni účastníci závodu startují na vlastní
nebezpečí a náklady, a jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, policie a
rozhodčích.
Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si

vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu, a to z důvodů
nepředvídatelných okolností.
Vyhlášení výsledků:

Vítěz v každé kategorii obdrží ceny dle rozpisu ČP mládeže a žen na silnici 2020.
Ženy: 1. místo 1500,- 2. místo 1000,- 3. místo 800,- 4. místo 500,- 5. místo 300,Junioři: 1. místo 1000,- 2. místo 800,- 3. místo 500,Juniorky: 1. místo 1000,- 2. místo 800,- 3. místo 500,Ostatní kategorie: věcné ceny + finanční,
V průběhu jednotlivých závodů mohou být vyhlašovány mimořádné prémie.
Vyhlášení vítězů kategorií bude probíhat průběžně, vždy po startu další vlny.
dle rozpisu kategorií výše. (1. vlna po startu 2. atd.)

Zdravotní zajištění:

Nemocnice: Nemocnice Kyjov

Tel: +420 518 601 111

Lékař závodu:

Jméno: MUDr. Luděk Šimeček:

Tel: +420 606 777 127

Dopingová kontrola:

Dopingová kontrola bude prováděna dle pravidel UCI a antidopingového
výboru ČR.
Kde: MKS Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov

Další ustanovení:

Závodník se ztrátou 5 minut na peloton nebo jednoho kola na čelo závodu
bude ze závodu odvolán a nebude v závodě klasifikován.
V místě křížení tratě bude silnice pro zachování bezpečnosti rozdělena
mobilními překážkami. Závodníci jsou povinni se v těchto místech držet na
určené straně vozovky. Úmyslné přejetí do protisměru bude trestáno dle
tabulky trestů ČSC a diskvalifikací závodníka.

Mechanická vozidla:

Pořadí mechanických vozidel bude určeno na poradě a konvojová čísla se
budou vydávat po předložení platné licence ČSC pro rok 2020.
Pro přidělení čísla do kolony je potřeba se nejprve registrovat na odkazu
níže. Je nutno mít platnou licenci pro rok 2020. Registrace bude možná i
sobotu 26.9.2020 v kanceláři závodu.
https://forms.gle/1XPBFRQeFSd1rDVb7

Výdej vysílaček:

Na poradě po předložení platné licence národní cyklistické federace pro rok 2020.

Vysílací kanál:

Radiotour bude vysílat na frekvenci UHF CH1 448,490 MHz, CH2 448,570 MHz, CH3
448,610 MHz.

Pevný bufet:

Ulice Nětčická – Kyjov

Zelená zóna:

Kde: Na konci města Kyjov ulice Moravská. Je přísný zákaz vyhazování odpadků na
trati. Takové jednání bude pokutováno dle tabulky trestů pro národní závody.

Podpisové archy:

Všichni závodníci jsou povinni se podepsat do podpisových archů, které budou

umístěny v prostorách startu 70 minut před startem závodu. Ukončení podpisů 10
minut před startem závodu
Řazení na start:

Prvních 30 závodníků z průběžného pořadí se bude na start vyvolávat.

Různé:
Sprchy:

Pořadatel nezajištuje ubytování a stravu, informace na: www.ckdacomkyjov.cz

Schváleno STK dne:

27.8.2020.

Sportovní stadion Mezivodí 2233/2a Kyjov

Příloha
Mapa závodu:

Výškový profil:

