
 
RAKOLO TOUR 

 
Pořadatel : Rakolo.cz, TJ Dukla Praha oddíl cyklistiky, ASC Dukla Praha. 
 
Datum :  Sobota 5.července 2014 od 9,30 hod. 
  Neděle 6.července 2014 od 9,30 hod. 
 
Místo :  areál SKP Rapid Plzeň a areál Komora Tábor 
 
Ředitel závodu : Pavel Šubrt, Střípkova 1389, 269 01 Rakovník, tel.: +420608543661, subrt@rakolo.cz 
 
Hlavní rozhodčí: Pavel Kozák v sobotu 5.července 2014 a Robert Skála v neděli 6.července 2014 
 
Přihlášky : www.cyklovysledky.cz  nebo na emailu : prihlasky@rakolo.cz, 

v přihlášce uvedeno: Příjmení, Jméno, Kód UCI, Klubová příslušnost, Kategorie. 
 

Prezentace : v místě startu od 7,30 hod. Ukončení výdeje startovních čísel vždy 1 hod před startem 
příslušné kategorie. 

 
Porada vedoucích družstev: pro kategorii žáci, žákyně, kadetky v 8,45h v kanceláři závodu. 

Pro kategorii kadeti, junioři, juniorky, ženy v 10,00h kanceláři závodu.  
 
Podmínka účasti: Platná licence pro rok 2014. 
 
Startovné : žáci, žákyně:    200,- Kč 
  kadeti, kadetky:    200,- Kč 
  junioři, juniorky, ženy:   300,- Kč  
  muži     100,- Kč á den 
 
Start: den kategorie  počet kol a vzdálenost start  vyhlášení výsledků 
 

5.7. mladší žáci, žákyně 10 kol 11km    9,30 hod 12,30 hod 
starší žáci, kadetky 15 kol 16km  10,00 hod 12,30 hod 
kadeti, juniorky, ženy 20 kol 22km  10,45 hod 12,30 hod 
junioři   30 kol 33km  11,30 hod 12,45 hod 

   
  PAUZA 
 

5.7. mladší žáci, žákyně 30 kol 33km  13,00 hod 16,30 hod 
starší žáci, kadetky 40 kol 44km  14,40 hod 16,30 hod 
kadeti, juniorky, ženy 50 kol 55km  16,00 hod 18,00 hod 
junioři   70 kol 77km  17,30 hod 19,45 hod 
muži (vložený závod) 50 kol 50km  19,30 hod 20,30 hod 
 
 

6.7. mladší žáci, žákyně 30 kol 27km    9,30 hod 14,00 hod 
starší žáci, kadetky 45 kol 41km  10,30 hod 14,00 hod 
kadeti, juniorky, ženy 60 kol 54km  12,00 hod 14,00 hod 
junioři   80 kol 72km  13,40 hod 16,30 hod 
muži (vložený závod) 50 kol 45km  15,30 hod 16,35 hod 
 

 
Závod:  Hladký závod (celkové hodnocení) s prémiovými spurty (bodovací soutěž) každý pátý okruh, 

poslední okruh se neboduje. Kategorie děvčat startuje s handicapem. 
Odvolání ze závodu po 5 kolech ztráty na hlavní pole! 
Závodník může startovat v ? den, bude hodnocen pouze za jednotlivou etapu, kterou absolvuje. 
Muži (vložený závod) bodovací závod každý 5 okruh 5,3,2,1bod, poslední dvojnásob. 

 
Neutralizace: při ohlášeném defektu nebo pádu v prostoru startu a cíle 1 okruh. 

Poslední 3 okruhy do cíle se již závodník nevrací do závodu, bude mu počítáno umístění hlavní 
skupiny nebo skupiny kde se nacházel. 
 

Předepsané převody: žáci mladší 5,84 m/ot., žáci starší 6,17 m/ot., kadeti 6,94 m/ot., junioři 7,93 m/ot. 
  Měření před závodem namátkově + první tři v cíli.  
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Hodnocení: Kategorie děvčat jsou hodnocena zvlášť, pouze juniorky a ženy dohromady. 
 
  Celkově: omniovým způsobem každé etapy v cíli plus okruh náskoku je více než body. 
   

pořadí body pořadí body 
1 20 11 5 
2 18 12 5 
3 16 13 5 
4 14 14 5 
5 13 15 5 
6 12 16 2 
7 10 17 2 
8 8 18 2 
9 7 19 2 
10 6 20 2 

 
Bodovací soutěž: každý 5 okruh 3,2,1 bod, poslední okruh se neboduje.Závodník musí 
dokončit závod. 

   
Trať závodu : 5.7. Uzavřený asfaltový silniční okruh v areálu SKP Rapid Plzeň 
  Adresa: areál SKP Rapid Plzeň, Na lopatárně 37/14, 312 00 Plzeň – Doubravka 
  GPS souřadnice: N 49°45.35915', E 13°24.74990' 
 
  6.7. Uzavřený asfaltový silniční okruh v areálu Komora v Táboře 

  Adresa: Na Bydžově 3122, 390 05  Tábor – Sídliště nad Lužnicí (Areál Komora) 
GPS souřadnice: N 49°23.63065', E 14°40.76728' 

 
 
Předpis :  Závod se koná podle pravidel cyklistiky, ustanovení rozpisů ČSC pro rok 2014 a ustanovení 
  tohoto rozpisu.Všichni účastníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí a jsou povinni  
  dodržovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. a uposlechnout pokynů pořadatelů, policie 
  a rozhodčích. 
  Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé nebo jimi způsobené.  
  Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu  
  nepředvídatelných okolností. Závodí se  dle pravidel ČSC a rozpisu tohoto závodu. 
 
Zdravotní zajištění: sanitka ASC Dukla Praha, lékař MUDr. Lenka Vitulová 
 
Ceny :  První tři závodníci v každé etapě věcné ceny, celkově prvních pět věcné a finanční. Dále dresy 

za celkové umístění a bodovací soutěž po každé etapě. 
Muži finanční prvních deset. (2000Kč, 1000Kč, 700Kč, 500Kč, 300Kč, 5x100Kč) 

 
Ubytování: pořadatel nezajišťuje. Doporučuji ubytování v Táboře. 
 
Sponzoři: Město Plzeň, město Tábor  
 
Schváleno: závod schválen STK ČSC dne 23.6.2014 – K.Machačný    
 
 
 
           Pavel Šubrt 
           ředitel závodu 


