
 
BRNO –  VELKÁ BÍTEŠ – BRNO 
ČESKÝ POHÁR MUŽŮ V SILNIČNÍ CYKLISTICE – 2014 

 
Pořadatel:  TJ Favorit Brno, Křížkovského 22, 603 67  Brno 
   543211813/fax., e-mail: favorit.brno@cbox.cz, www: favoritbrno.cz 
   5. 4. 2014 v 1100 hod. – hotel Voroněž 
 

Ředitel závodu: Zdeněk Valenta, Křížkovského 22, 603 67  Brno, tel.: 731/617155 
Hlavní rozhodčí: Ondřej Vačkář, Olomouc 
 
Přihlášky:  www.cyklovysledky.cz 
 

Prezentace:  5. 4. 2014 od 800 hod. – recepce hotelu Voroněž, Křížkovského 37, Brno 
   Ukončení výdeje startovních čísel je v 930 hod. !!  
Podmínka startu: platná licence pro rok 2014  
Startují:  muži kategorie Elite a U23 
Startovné:  viz rozpis Českého poháru mužů 2014  
   - přihlášení v termínu do 26. 3. 2014      200,- Kč 
   - přihlášení po termínu a nepřihlášení  1.000,- Kč 
 

Trasa závodu:  start: hotel Voroněž, Křížkovského-Bauerova-křižovatka Pisárky-Hlinky-Pisárecká- 
   A.Procházky-Šárka-Návrší svobody-Žebětínská-vrchol stoupání  Kohoutovice ul. 
   Žebětínská-1.vrchařská prémie-Farinova zatáčka-Veselka-Popůvky-Kývalka-  
   Ostrovačice-Říčany (nájezd na okruh)-Rosice-Zastávka-Zbraslav (silnice II.tř.č. 395). 
   - 2.-4. vrchařská prémie-Ludvíkov-Košíkov-Velká Bíteš-benzinová pumpa-směr Velké  
   Meziříčí-Velká Bíteš-náměstí-1.-3. rychlostní prémie 
   1x okruh v délce 40 km: Velká Bíteš-Přibyslavice-Domašov-Říčky-Říčany-Rosice- 
   Zastávka-Zbraslav-Ludvíkov-Košíkov-Velká Bíteš. 
   Počet okruhů může být snížen rozhodnutím hlavního rozhodčího a ředitele závodu 
   na základě povětrnostních podmínek. 
   ZPĚT: Devět Křížů-Domašov-Říčky-Říčany-Ostrovačice-Kývalka-Popůvky-Veselka- 
   Farinova zatáčka-Žebětínská-vrchol stoupání Kohoutovice-průjezd místem cíle Libušina 
   třída-2x okruh v délce 10 km-Libušina tř.-Chironova ul.-Pražská-Jihlavská-Stará dálnice- 
   Baltisbergerova zatáčka-Farinova zatáčka-vrchol stoupání Kohoutovice- 
   cíl: ul. Žebětínská s vyústěním na Libušinu třídu. 
   Délka závodu cca 143 km 
    

Vrchařská prémie: 1. Kohoutovice ul.Žebětínská 
             2, 3, 4. Zbraslav 
   Rychlostní prémie: 1, 2, 3. Velká Bíteš 
   V každé prémii bodují prví tři závodníci 3b, 2b, 1b – bude upřesněno na poradě. 
 
 

Předpis: Závod se koná dle platných pravidel ČSC, rozpisu ČP mužů 2014 a ustanovení tohoto rozpisu.  
  Všichni účastníci závodu musí dodržovat ustanovení zák. 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 změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných 
  okolností. 
 

Technická porada: 5. 4. 2014 930 hod. – hotel Voroněž – salonek Primátor 
 
Mechanická vozidla: pořadí mechanických vozidel bude v prvním závodě dle konečného pořadí ČP 2013 
   v soutěži jednotlivců při respektování Pravidel ČSC čl. S0414 Pořadí mechanických vozů. 
   Označení se bude vydávat v kanceláři závodu proti předložení licence funkcionáře. 
Vyhlášení:  Ihned po projetí prvních 10 závodníků cílem. Nepřítomnost na vyhlášení vítězů bude  
   trestána dle čl. 5.41 tabulky trestů Pravidel rychlostní cyklistiky. 
   U stupňů vítězů budou vyhlášeni první 3 závodníci v cíli, dále nejlepší vrchař a sprinter, 
   ostatní finanční odměny budou vyplaceny v kanceláři závodu. 
Ceny:   Ceny budou vyplaceny ve výši schváleného rozpisu ČP mužů pro rok 2014. 
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Šatny, sprchy:  TJ Favorit Brno – velodrom, Křížkovského 22 
 
Doping:  TJ Favorit Brno – velodrom, Křížkovského 22 
 
Zdravotní zajištění: ÚSM Brno 
 
Upozornění:  Při výjezdu z Velké Bíteše budou ze závodu odvoláni závodníci, kteří budou mít na hlavní 
   skupinu ztrátu 5 minut. V cíli budou klasifikováni závodníci v čase ne horším než 
   8 % času vítěze. 
 
Schváleno:  STK ČSC dne 25.2.2014 –K.Machačný     
 


