
                          ČESKÝ POHÁR MUŽŮ -  2013  
        10. ročník Memoriálu Jana Veselého v silniční cyklistice – večerní kritérium 
                                           v Ostravě – městské části Poruba   
                                         www.memorialjv.cz  
       

          1. Pořadatel:               Česká nadace sportovní reprezentace se sídlem v Praze a Sdružení sportovních klubů (SSK) Vítkovice 
 

  2.  Datum a místo závodu:    sobota 10. 8. 2013 od 10:30 hod. 
                                                   Ostrava – Poruba, Hlavní třída, se startem u  kruhového objezdu 
  
  3. Vedoucí činovníci:             ředitel závodu: Vítězslav Dostál, 747 65 Hlubočec č. 31,  tel. 553 776 047, 777 662 391 
                                                   technický ředitel: Oldřich Zvolánek – SSK Vítkovice, tel. 595 701 066, 724 094 796,  

    e-mail: ssk.vitkovice@volny.cz  
                                                   hlavní rozhodčí:  Richard Kratochvíl, Olomouc 
  4. Přihlášky:                           www.cyklovysledky.cz  - pro Elite a U 23 - termín: do 7. 8. 2013 (včetně) 
                                                   www.memorialjv.cz  - pro ostatní kategorie  - termín: do 7. 8. 2013 (včetně) 
                                                   Přihlášení po termínu je možné pro všechny kategorie jen v den konání závodu, v kanceláři závodu 
                                                   za zvýšené startovné,  nejpozději však  60 minut před startem příslušné kategorie. 
                              
 5. Prezentace:                         Od 9:00 hodin na SAREZE, hotel Sport Club, ul. Čkalovova  
                                                  Ukončení výdeje startovních čísel je 60 minut před startem příslušné kategorie.  
 

    6   Startovné:                           kategorie A:                   přihlášení v termínu      -   200 Kč,  přihlášení po termínu -   1000 Kč 
                                                   kategorie G + E (ženy)  přihlášení v termínu       -  150 Kč,  přihlášení po termínu -    250 Kč 
                                                   kategorie F + E ( jun. )  přihlášení v termínu      -    80 Kč,  přihlášeni po termínu -    150 Kč 
                                                   ostatní kategorie:           přihlášení v termínu      -    50 Kč,  přihlášení po termínu -    100 Kč 
                                                   závody kategorie open  – startovné 0 Kč 
 
 7.   Podmínka účasti:              Platná licence ČSC na rok 2013 nebo licence SAC ČR   (s výjimkou kategorie open) 
 

8.  Startují:        kategorie open             příchozí školní mládež         3 okruhy   =       3,6       km  start    v  10:30 hod    
                                kat. B                           žáci ml. a žákyně                  4 okruhy   =       4,8      km  start    ve 11:00 hod. 
                                kat. C                           žáci starší a kadetky            12 okruhů   =     14,4     km  start    ve  11:30 hod. 
                                kat. D                           kadeti                                   21 okruhů   =     25,2    km  start   ve   13:00 hod. 
                                kat. E                            juniorky a ženy                   18 okruhů   =     21,6    km  start    ve  13:45 hod.  
                                kat. F                             junioři                                 35 okruhů   =     42      km  start   ve   14:30 hod. 
                                kat. G                            masters a amat. SAC ČR    28 okruhů   =     33,6   km  start   v     16:30 hod. 
                                kategorie open              příchozí veřejnost               10 okruhů   =     12      km  start   v     18:00 hod. 
                                kat. A                            elite a U 23                         40 okruhů   =   100      km  start   v     19:00 hod. 
       
 9.  Bodování:        kategorie A                         hladký závod - v průběhu bude vyhlášeno 8 prémiových spurtů o finanční ceny: 

                                                                  1.místo 300 Kč, 2. místo 200 Kč, 3. místo 100 Kč, 4. místo 50 Kč 
                                kategorie C, D, E,  F, G     bodovací  závod, každý 3. okruh se boduje 5, 3, 2 a l bodem, průjezdy 2 a 1 bod 
                                kategorie B                          hladký závod 
  Při defektu nebo pádu jeden okruh neutralizace. 
 
10.  Trať závodu:                   Okruh na Hlavní třídě v Ostravě – Porubě. 

                                        Délka okruhu pro kategorii A je 2500 m, délka okruhu pro ostatní kategorii je 1200 m 
                                        Okruh bude uzavřen pro veškerý provoz od 10:00 hodin až do konce závodů – 22:00 h.                                                          

                                                 Rozjíždění po trati během závodu ostatních kategorií je zakázáno. 
 
11. Předpis:     Závod se koná podle platných pravidel cyklistiky ČSC, rozpisu Českého poháru mužů 2013 a ustanovení tohoto  
                         rozpisu. 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 důvodů nepředvídatelných okolností. 
 
12.  Ceny:                               kategorie A – finanční hodnocení dle rozpisu ČSC  pro Český pohár 2013 
                                                V ostatních kategoriích první tři závodníci obdrží  poháry. 
                                                 
13.  Zdravotní zajištění:      Lékař v místě závodu a pohotovostní služba ve Fakultní nemocnici v Ostravě – Porubě               

                                      (600 m) 
14. Šatny:                             Základní škola na ul. Dětské, cca 150 m od místa startu a cíle. 
 
15. Ubytování:                      Pořadatel nezajišťuje. V místě závodu je však možné si ubytování rezervovat 
                                               v hotelu Sport  Club na www.sareza.cz   
 
16. Různé:                             Část závodu kategorie A se pojede za umělého osvětlení, proto je nutné dbát zvýšené bezpečnosti. 
                                               Na trasu závodu budou vpuštěna pouze tato vozidla: motocykl rozhodčího, automobil záchranné    
                                               služby, policie a hasičů.  
                                                
Rozpis závodu schválen STK ČSC dne 30.7.2013 – K.Machačný 
      Oldřich Zvolánek v. r.                                                                                   Vítězslav Dostál v. r.                                                                          
výkonný ředitel SSK Vítkovice                                                                                                     ředitel závodu 
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