
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2012 
 

O pohár Hotelu Artaban 
 

Ž I R O V N I C E 
 
pořadatel :                       CK RBB Invest Jindřichův Hradec 
 
místo a termín :               Žirovnice, okres Pelhřimov, neděle 10.6.2012 
 
ředitel závodu :               Jan Hájek, Pod Kasárny 1036/II, 377 01 Jindřichův Hradec  
                                        tel. 777 640 727, e-mail cyklosporthajek@seznam.cz 
 
hlavní pořadatel :            Lada Mácová, Kosmonautů 22/V, 377 01 Jindřichův Hradec 
 
hlavní rozhodčí :             Zdeněk Fous, Příbram 
 
přihlášky :                       www.cyklovýsledky.cz a v kopii na e-mail cyklosporthajek@seznam.cz 
 
startují :                           - ml. žáci                       ročník 2000 – 2001          veřejný závod 
                                        - st. žáci a st. žákyně     ročník 1998 – 1999          ČP na silnici 
                                        - kadeti a kadetky          ročník 1996 – 1997          ČP na silnici 
                                        - junioři a juniorky        ročník 1994 – 1995          ČP na silnici     
                                        - ženy                            ročník 1993 a starší          ČP na silnici 
                                        - muži U 23 a Elit         ročník 1993 a starší          O pohár Hotelu Artaban 
 
prezentace :                     Společenský sál Hotelu Artaban na Havlíčkově náměstí v Žirovnici od 8,00 hodin. 
                                        Startovní čísla se vydávají nejpozději 60 minut před startem příslušné kategorie. 
 
podmínka účasti :            Platná licence ČSC na rok 2012 
 
startovné :                        Přihlášení závodníci předem : 
                                         - ml. žáci                                          30,- Kč 
                                         - st. žáci a st. žákyně                        50,- Kč 
                                     - kadeti a kadetky                             80,- Kč 
                                     - junioři, juniorky a ženy                100,- Kč 
                                    - muži U23 a Elit                            200,- Kč 
                                        Přihlášky na místě : 
                                     - běžné startovné + 100,- Kč 
                                    Startovné je splatné při prezentaci v kanceláři závodu. 
 
startují :                           - ml. žáci                   v 10,00 hodin        5 okruhů      4,5 km   hladký závod  
                                        - st. žákyně                v 10,15 hodin        7 okruhů      6,3 km   hladký závod 
                                        - st. žáci                     v 10,40 hodin       15 okruhů    13,5 km   každý třetí okruh bodovací  
                                        - kadetky                   v  11,20 hodin       15 okruhů    13,5 km   každý třetí okruh bodovací 
                                    - kadeti                  v 11,50 hodin      30 okruhů    27,0 km   každý třetí okruh bodovací 
                                        - juniorky a ženy       v 12,40 hodin        27 okruhů    24,3 km   každý třetí okruh bodovací 
                                    - junioři                 v 13,30 hodin      45 okruhů    40,5 km   každý třetí okruh bodovací 
                                    - muži U23 a Elit  v 14,45 hodin       60 okruhů    54,0 km   každý pátý okruh bodovací 
                                        Uvedené startovní časy jsou informativní 
                                 
bodování :                       Vždy první 4 závodníci získají 5-3-2-1 bod, poslední okruh 10-6-4-2 body, průjezdy  
                                        bodovány nebudou. 
                                        Závodník dostižený o jeden okruh je povinen odstoupit ze závodu. 
 
neutralizace :                   V případě defektu nebo pádu je 1 okruh neutralizace v prostoru startu a cíle.       
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trať závodu :                   Silniční okruh ulicemi Města Žirovnice o délce 900 m. 
                                        Trať : ul. Komenského, ul. Žižkova, ul. Palackého, ul. Nová, ul. Komenského  
                                        Profil rovinatý, povrch asfaltový. 
                                        Start a cíl všech kategorií je před základní školou v ul. Komenského v Žirovnici.  
                                        Okruh bude uzavřen pro veřejnou dopravu od 9,00 hodin. 
 
předpis :                          Závod se koná podle platných Pravidel cyklistiky ČSC, ČP na silnici pro rok 2012 a ustanovení  
                                        tohoto rozpisu. 
                                        Všichni účastníci se závodu  zúčastní na vlastní nebezpečí a na své náklady. 
                                        Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. 
                                        Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu  
                                           nepředvídatelných okolností. 
 
ceny :                              Věcné pro první tři závodníky v kategorii ml. žáci, st.žáci, st. žákyně, kadeti, kadetky, junioři.        
                                        Věcné a finanční pro první tři juniorky a ženy :   
                                        hodnocení společné bez rozdělení do věkových kategorií 
                                        1. – 1.000,- Kč    2. – 500,- Kč       3. – 300,- Kč                     
                                        Věcné a finanční pro první tři závodníky ve společné kategorii muži U23 + Elit : 
                                        1. – 4.000,- Kč    2. – 2.500,- Kč    3. – 1.500,- Kč 
 
vyhlášení výsledků :       Pro všechny kategorie společné v cca 16,30 hodin v prostoru startu a cíle. 
 
zdravotní zajištění :        ZZS JčK České Budějovice, středisko Jindřichův Hradec 
 
upozornění :                    Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit starty některých kategorií z důvodu nízkého počtu  
                                        startujících.  
 
sprchy :                           Sportovní hala v ul. Nová, Žirovnice 
   
ubytování :                      Pořadatel nezajišťuje. 
                                        Doporučujeme : Hotel Artaban, Havlíčkovo nám. č.p. 740, 394 68 Žirovnice 
                                                                            tel. 561 030 100, fax. 561 035 000, mob. 734 443 900 
                                                                            info@hotelartaban.cz, recepce@hotelartaban.cz, www.hotelartaban.cz     
                                             zvýhodněná cena ubytování pro účastníky závodu včetně snídaně pro 2 osoby je 740,- Kč / noc  
 
 
schválení :                       Závod byl schválen STK ČSC dne 23.4.2012 – Karel Machačný  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Hájek – ředitel závodu 
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