
Velká cena LAWI - II.ročník 
a 
 

 ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE A ŽEN na silnici 
 

 
pořadatel :   KC KOOPERATIVA SG Jablonec n.N. 
 
Místo a termín : Dobrovice, areál cukrovaru Dobrovice, neděle 30.6. 2013 
 
Velitel trati  :  Radek Beneš, Jabkenice 85, 294 45, ( 603819328 ), kol-ja@email.cz 
 
Ředitel závodu : Miloslav Hollósi, Dr.Randy 13, Jablonec n.N. 466 01,  ( 720560043 ), 
   kc.jablonec@seznam.cz 
 
hlavní rozhodčí : Zdeňek Franc 
 
přihlášky :  www.cyklovysledky.cz a v kopii na e-mail kc.jablonec@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    ročník 1993 a starší veřejný závod 
 
prezentace :  areál cukrovaru Dobrovice. Kancelář od 7:00, startovní čísla 60 min před 
   startem kategorie, možnost prezentovat na závodech v Jablonci n.N.  
   29.6.2013 
 
podmínky účasti : Platná licence ČSC na rok 2013 
 
startovné :  žactvo   50,- Kč 
   kadeti   80,- Kč 
   junioři a ženy          100.- Kč 
   muži            150,- Kč 
 
   Přihlášky na místě – běžné + 100,- Kč   
 
trať závodu :  silniční okruh o délce 17 km 
   Dobrovice, Uherce, Ctiměřice, Semčice, Pěčice, Jabkenice, Charvátce, 
    Kosořice, Dobrovice 
 
pořadí startů : kadeti, juniorky, ženy v 9:00  3 okruhy 51 km 
   st.žáci, kadetky  v 9:05  2 okruhy 34 km 
   ml.žáci, st.žákyně  v 9:40  1 okruh 17 km 
   muži            ve 12:00  6 okruhů 102 km 
   junioři                      ve 12:05  6 okruhů 102 km  
 
 



předpis :  Závod se koná podle platných Pravidel cyklistiky ČSC, ČP na silnici 
   pro rok 2013 a ustanovení tohoto rozpisu . 
   Závod se koná za běžného silničního provozu, všichni účastníci závodu 
   musí dodržovat ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikací 
   č.361/2000 Sb. a jeho pozdějších novel . 
   Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené.  
   Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu 
   závodu z důvodu nepředvídatelných okolností.  
 
mechanické vozy : Pořadí mechanických vozidel podle průběžného pořadí v soutěži při  
   respektování ČSC, závody na silnici, čl.S0337, čl.S0414 a rozpisu ČP na 
   silnici pro rok 2012  
 
ceny :   muži 1500,- / 1000,- / 500,- / junioři 700,- / 500,- / 300,- / ženy   
                        1500,- / 1000,- / 500,- / juniorky 500.- / 300,- / 200,- / ostatní věcné 
 
vyhlášení výsledků : žáci,žákyně,kadeti,kadetky,juniorky a ženy před startem mužů 
   junioři a muži po dojezdu 
 
zdravotní zabezpečení : v místě startu závodu 
 
různé :  porada v 8:30 v kanceláři závodu pro všechny vedoucí družstev 
 
sprchy :  dobrovická Sokolovna 
 
ubytování :  pořadatel nezajišťuje 
 
scválení : STK ČSC dne 25.5.2013 – K.Machačný 
 
 
ředitel závodu : Miloslav Hollósi   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


