
 

    

ROZPIS 
 JUBILEJNÍ XXXV.ro čník „Memoriálu Josefa Křivky“  

Večerní kritérium ulicemi m ěsta Pardubic  
v kategorii mužů jako VELKÁ CENA POJIŠŤOVNY KOOPERATIVA 

 

Pořadatel    TJ Lokomotiva Pardubice, oddíl rychlostní cyklistiky a Sdružení cyklistů Pardubic 
Termín konání  čtvrtek 29.dubna 2010, start 17,00 hodin. 
Místo startu a cíle : Pardubice, Třída Míru, před pojišťovnou KOOPERATIVA  
Ředitel závodu  Pavel PETR, Gagarinova 383, 530 09 Pardubice, 

tel./fax: 466 921 551, mobil 604515511,  e-mail: cyklo.petr@seznam.cz  
Hlavní rozhodčí  Ing. Jiří Klicpera CSc., NC, Lázně Bohdaneč  
Zdravotní zajištění  OÚNZ Pardubice 
Přihlášky    nejpozději do 22.dubna 2010 na adresu ředitele závodu nebo 

e-mail: cyklo.petr@seznam.cz V přihlášce musí být uvedeno jméno a příjmení  
závodníka, číslo licence, kód UCI,kategorie a klubová příslušnost.    
Při neúplnosti údajů se závodník považuje za nepřihlášeného.  

Prezentace:    SPORT-HOTEL, letní stadion Pardubice, Sukova tř.1735 od 15,00 hodin. 
Presentace v kategorii KADETI a JUNIOŘI bude ukončena 60 minut před startem. 
V kategorii MUŽI bude prezentace ukončena  90 minut před startem závodu. 

Podmínka účasti platná licence ČSC na rok 2010, 
Startovné    mládež 50 Kč, dospělí 200 Kč. 

Po 22.dubnu 2010: mládež 150 Kč, dospělí 300 Kč.  
Trať závodu  Městský okruh, start a cíl na Třídě Míru, nám. Republiky, Sukova tř., nám. T.G.Masaryka, 

Tř.Míru. Délka okruhu je 1510 m, povrch 80% asfalt, 20% kostka. 
Program, startují   a) 17,00 hodin  kadeti 30 minut  (prvenství na pásce, bodování 2-1 bod), 

b) 17,35 hodin  junioři 40 minut  (prvenství na pásce, bodování 2-1 bod), 
c) 18,20 hodin  muži na 50 okruhů  bodovací závod. 
Každý pátý okruh vždy první 4 závodníci získají 5-3-2-1 bod, poslední okruh 10-6-4-2 body, 
průjezdy první dva závodníci 2 a 1 bod. 
V průběhu závodu mohou být vyhlašovány mimořádné prémiové spurty. 
V případě malého počtu přihlášených kadetů či juniorů společný závod. 

Neutralizace:   při ohlášeném defektu u rozhodčích  v prostoru startu a cíle 1 okruh. 
Předpis Závod se koná podle pravidel cyklistiky ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. Každý účastník se 

závodu účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi 
způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z 
důvodů nepředvídatelných okolností. Rozhodující bude zvonění a ukazatel kol. Okruh bude 
uzavřen pro veřejnou dopravu od 16,45 hodin až do konce závodů.  

Vyhlášení, ceny: Vyhlášení vítězů bude provedeno po skončení závodu jednotlivých kategorií. 
 Ceny v kategoriích mládeže - minimálně první tři závodníci věcné nebo finanční, 
 v kategorii mužů ceny finanční, minimálně prvních 5 závodníků.Za prémiové spurty ceny 

finanční a věcné. 
 První závodník v cíli posledního okruhu závodu hlavní kategorie mužů získá POHÁR 

PRIMÁTORA MĚSTA  
Šatny a sprchy  letní-zimní stadion Pardubice 
Ubytování    pořadatel nezajišťuje 
 
 
 

Pavel PETR v.r.  
ředitel závodu 

Tento rozpis byl schválen STK SCKP dne  
26.3.2010  Ing. Jiří Klicpera CSc.  


