R

Generální partner ČSC

TECHNISERV CUP 2020
Český pohár mládeže a žen
Porubské kritérium
Pořadatel:
Termín:

Sdružení sportovních klubů Vítkovice z. S. a YOGI, Závodní ulice
2891/86 Ostrava Vítkovice 70300, tel 595783259
29. 08. 2020 od 11:20 hodin

Místo konání:

Hlavní třída Ostrava Poruba se startem a cílem u kulového objezdu

Ředitel závodu:

Vítězslav Dostál, tel. 601 184 456 e-mail: vita.dostal@stastnaplaneta.cz

Velitel tratě:

Oldřich Zvolánek tel. 724 094 796 e-mail: ssk.vitkovice@volny.cz

Hlavní rozhodčí:

deleguje ČSC, nebo MSSC

Přihlášky:

do 27. 08. 2020 přes: www.csc.sportsoft.cz

Kancelář závodu:

29. 08. 2020 od 09.00 hodin Hotel Sport Club, SEZEZA ul. Čajkovského,

Výdej startovních čísel: V kanceláři závodu od 9:00.
Ukončení výdeje startovních čísel pro kategorie Žáci mladší, Žáci starší, Kadetky,
Žákyně a Kadeti je v 10:20
Ukončení výdeje startovních čísel pro kategorie Ženy, Juniorky a Junioři je
v 13:00
Startovné:
Žáci, Žákyně, Kadeti, Kadetky a Juniorky 100,- Junioři a Ženy - 200 Kč
V případě pozdního přihlášení bude ke startovnému připočteno 200 Kč
Podmínka startu:

Platná licence národní cyklistické federace pro rok 2020.

Startují:
Čas startu

Kategorie

Počet okruhů

Počet kilometrů

11.20 hod
11.50 hod
12.45 hod
13.30 hod
14.30 hod
15.30 hod

Žáci mladší
Žáci starší+kadetky
Žákyně
Kadeti
Ženy+ Juniorky
Junioři

12x bodovaci
18x bodovací
12x bodovací
12x bodovací
15x bodovací
18x bodovací

Malý okruh,= 14,4 km
Malý okruh,= 21,6 km
Malý okruh,= 14,4 km
Velký okruh,= 30,0 km
Velký okruh,= 37,5 km
Velký okruh,= 45,0 km

Bodování každé třetí kolo: 5, 3, 2 a 1 bod a průjezdy od 4. kola: 2 a 1 bod
Vítězí závodník s nejvyšším počtem bodů. V případě, kdy dva nebo více jezdců
bude mít shodný počet bodů, o jejich pořadí rozhoduje pozice v závěrečném
sprintu.
Trať závodu:

Okruh na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě. Délka velkého okruhu je 2500m, malého
je 1.200m Okruh bude pro veřejnou dopravu uzavřen po celou dobu konání
závodu.

Předpis:

Závod se koná dle platných pravidel cyklistiky a sportovně technických směrnic
ČSC, ustanovení rozpisu ČP mládeže a žen na silnici 2020 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:

do 15. minut po dojezdu dané kategorie v prostoru startu a cíle

Finanční 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,-

Omezení převodů:
Technické pokyny:
Kotoučové brzdy:
Neutralizace:

dle rozpisu ČP mládeže a žen na silnici 2020
dle rozpisu ČP mládeže a žen na silnici 2020
dle rozpisu ČP mládeže a žen na silnici 2020
v případě uznané nehody či pádu v prostoru depa, neutralizace závodníka 1
okruh

Zdravotní zajištěni:
Šatny:
Dopingová kontrola:

Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba, sanitky a lékař na místě startu a cíle
ZŠ Dětská cca 150m od místa startu a cíle
Dopingová kontrola bude prováděna dle pravidel UCI a antidopingového
výboru ČR, v místnosti Hotel Club SEZEZA

Další ustanovení:

Závodník se ztrátou jednoho kola na čelo závodu bude ze závodu odvolán a
nebude klasifikován.

Oldřich Zvolánek v r
předseda SSK Vítkovice

Schváleno STK dne: 23.7.2020

Vítězslav Dostál v r
ředitel závodu

