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6. závod COFIDIS CUP Jihlava 
ROZPIS 

 
Datum:  7. července 2012,  slavnostní START v 11:30 hodin  
Místo START/CÍL: Jihlava, Masarykovo náměstí  
Pořadatel:  Krajský svaz cyklistiky, Vysočina 

Seifertova 18, 586 01  JIHLAVA 
E-mail: kv.cscvysocina@mujbox.cz 
http://www.cyklistika-jihlava.estranky.cz; http://www.cesky-pohar.cz 

Ředitel závodu: STRAKA Miroslav  GSM: +420 608 813 195 
Hlavní rozhodčí: KRATOCHVÍL Richard GSM: +420 606 931 250 
Přihlášky:  www.cyklovysledky.cz 
Prezentace:  7. července 2012 od 8:30 hodin v  Radniční restauraci na Masarykově nám.  
   !!! UKONČENÍ VÝDEJE STARTOVNÍCH ČÍSEL JE V 10:00 HODIN !!! 
Podmínka startu: platná licence pro rok 2012. 
Startují:   muži kategorie Elite, U 23 a vybraní junioři  

(s povolením ČSC dle směrnice o střídavém startu) 
Startovné:  Přihlášení v termínu do 27.6.2012  200,- Kč 
   Přihlášení po termínu a nepřihlášení  1000,- Kč 

Platba startovného viz rozpis COFIDIS Český pohár na silnici 2012 -  Příloha č.1 
Trasa závodu: Slavnostní START - Masarykovo nám., ul. Benešova, ul. Dvořákova, ul. Jiráskova, ul. 

Na Dolech, ul. Humpolecká  
Ostrý START - křiž. ul. Humpolecká / ul. Okrajová, Jihlava / konec města,  
nájezd na okruh - křiž. vlevo z hlavní směr Plandry  
7x okruh v délce 21km - Plandry, Vyskytná nad Jihlavou, Hlávkov, Šimanov,  
Větrný Jeníkov, Bílý Kámen, Hybrálec Šipnov, Plandry 

 Výjezd z okruhu – Vyskytná nad Jihlavou, Rantířov, Jihlava/začátek města,  
ul. Rantířovská, ul. Žižkova, ul. Benešova, ul. Palackého, ul. Kosmákova,  
Masarykovo nám. - C Í L, délka závodu 160km 

Předpis: Závod se koná dle platných pravidel cyklistiky ČSC, rozpisu COFIDIS Českého 
poháru na silnici 2012 a ustanovení tohoto rozpisu. Všichni účastníci závodu musí 
dodržovat ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. 
a jeho pozdějších novel a uposlechnout pokynů pořadatelů, rozhodčích a policie. 
Všichni účastníci 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 důvodu nepředvídaných okolností. 

Technická porada:  od 10:30 v Radniční restauraci na Masarykově náměstí. 
Podpisové archy: 11:00 až 11:15 - podepsání závodníků do podpisových archů umístěných  
 na stupních vítězů  
Mechanická vozidla: Pořadí konvojových mechanických vozidel bude vydáno na technické poradě 

vedoucích družstev a bude stanoveno dle průběžného pořadí ČP v roce 2012, 
vysílačky boudou vydávány na základě předložení licence funkcionáře pro rok 2012. 

Vyhlášení: Ihned po projetí prvních 10 závodníků cílem. Nepřítomnost na vyhlášení vítězů bude 
trestána podle čl. 5.41 tabulky trestů Pravidel rychlostní cyklistiky. U stupňů vítězů 
bude vyhlášeno prvních  5 závodníků v absolutním pořadí, dále první 3 závodníci 
kategorie U23 a vítězové prémií. 
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Ceny: Finanční odměny budou vyplaceny dle rozpisu COFIDIS Český pohár na silnici 2012 
Sprchy:   V budově Základní školy, ul. Křížova 33, cca  200 m od prostoru START/CÍL.  
Doping:  V budově Okresní hospodářské komory, ul. Benešova 13, cca 100 m od prostoru  
   START/CÍL. 
Zdravotní zajištění: MUDr. Roman PAVLAS GSM:+420 603 325 005 
Upozornění:  Při každém průjezdu Vyskytnou nad Jihlavou budou ze závodu odvoláni ti závodníci, 

kteří  budou mít na hlavní skupinu ztrátu více než 5 minut. 
        V cíli budou klasifikováni závodníci v čase ne horším než 10% času vítěze.  

   
Schválení:   Rozpis závodu schválen STK ČSC dne 18.6.2012 - K.Machačný 
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