
             Český pohár mužů kategorie ELITE v silniční cyklistice 2013 

                                 VC Pardubického kraje 

                 Jevíčko, sobota 27.dubna 2013, start v 11,00hodin.  

Pořadatel  :           TJ Cykloklub Jevíčko  

Místo a termín :   Jevíčko    27.4.2013, Palackého náměstí kde je start i cíl. 

Ředitel závodu  :   Jan Finsterle,Nerudova 529, Jevíčko e-mail : a.dostal@seznam.cz 

Hlavní rozhodčí :   bude určen ČSC 

Přihlášky           : na www.cyklovýsledky a v kopii na e-mail : a.dostal@seznam.cz,do 19.4.2013 

Kancelář závodu : Hotel Morava v Jevíčku Palackého nám.12, od 8,00 hodin do konce závodu. 

Technická porada : v 9,30 hodin, v hotelu Morava  

Startovné           :   dle rozpisu ČP 

Podmínka startu :  platná licence pro rok 2013,plná přilba. 

Trať závodu        : okruh Jevíčko, Smolná, Bělá,Březina, Šnekov, Křenov, Zadní Arnoštov,                    .                              

                              Jevíčko. Délka okruhu 20,7 km. Jede se 7 okruhů – 145 km  

Předpis               : Závod se koná dle platných pravidel cyklistiky ČSC, rozpisu Českého poháru mužů 
2013 a ustanovení tohoto rozpisu. Všichni účastníci závodu musí dodržovat ustanovení zákona o provozu   
na pozemních komunikacíchč. 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.Na silnici jezděte v pravé polovině vozovky. Cyklisté jedoucí  
za konvojem doprovodných vozidel hlavního peletonu,musí dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat pravidla 
silničního provozu. 

Limit : od čtvrtého okruhu bude při průjezdu cílem uplatňován limit 7% z času vedoucího závodníka.  

Mechanické vozy : pořadí dle aktuálního pořadí ČSP 2013,pravidel ČSC. Konvojová čísla a vysílačky        
se  budou  vydávat na technické poradě,  po předložení platné licence ČSC. 

Ceny                    : podle rozpisu soutěže Českého poháru 2013. 

Vyhlášení výsledků : 1.-3.pořadí, v prostoru cíle do 15ti minut po projetí prvního závodníka   .                              
cílem. Ostatní v kanceláři závodu po vydání výsledků rozhodčími. 

Zdravotní zajištění :   zdravotní středisko Jevíčko- chirurgická ambulance, nemocnice Boskovice  

Šatny – sprchy     : sportovní hala TJ Jevíčko 

Doping místnost :   Hotel Morava, Palackého nám. 12, Jevíčko    

Ubytování : Hotel U Apoštola,Kostelní 50, mob. 602399536  e-mail: uapostola@matousek.cz  

                   Hotel Morava Palackého nám 12,  mob.775181181, email: hotel.morava@tiscali.cz 

Rozpis závodu schválen STK ČSC dne :  28.1.2013 K.Machačný     
        

                                                              Antonín Dostál – ředitel závodu 
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