
44.ročník  MEZINÁRODNÍ TROFEJ ROKYCAN 
       
       Český pohár mužů v silniční cyklistice FORCE  CUP- 2015  
 
Pořadatel: AC SPARTA PRAHA cycling o.s. 
Termín: sobota 19.9.2015  
Ředitel závodu: Zdeněk Rubáš, Těškov 146, 33701 Rokycany, Tel 603917656 
Hlavní rozhodčí: Ondřej Vačkář 
Přihlášky: do 14.9. 2015 přes www.cyklovysledky.cz, 

   ostatní účastníci: rubas@sparta-cycling.cz  
Kancelář závodu:  Městský úřad – Masarykovo náměstí Rokycany 10.00.–11.00 hod . 

Porada vedoucích družstev 11.30 MÚ Rokycany č.p. 1. 
   Cíl: Obecní úřad Těškov. od 15:00 

 Startovní čísla se vydávají nejpozději do 11.00 hod   
Startovné:  dle rozpisu ČP 
Startují: 1) 13.00  hodin muži Elite / U23/  - 167 km  

  
Podmínka startu: Platná licence ČSC pro rok 2015,  
Předpis: Závodí se podle platných pravidel ČSC, rozpisu ČP a tohoto rozpisu .  

Trať závodu bude uzavřena v souladu s nařízením Policie ČR pro 
veřejnou dopravu, proto všichni musí dodržovat ustanovení zákona 
č.361 /2000 Sb a jsou povinni uposlechnout pokynů policie, 
pořadatelů a rozhodčích. 
Všichni účastníci se závodu zúčastňují na vlastní nebezpečí, pořadatel 
neručí za škody účastníkům vzniklé nebo jimi způsobené. 
Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu 
závodu z důvodu nepředvídaných okolností.  

Trať závodu: Rokycany/ Masarykovo náměstí 12 km nájezd Rokycany – Díly- 
Volduchy – Těškov a 25 x 6 km dlouhý okruh Těškov - Holoubkov – 
Těškov 

 
Limit: Závodník, který bude mít ztrátu 7min na čelo závodu, nebo bude 

dojet o 1 okruh bude ze závodu odvolán a neklasifikován. 
 
Ceny: Dle rozpisu Českého poháru mužů 2015 – pro prvních 15 závodníků a 

3 nejlepší U 23 - celkem 43 000,- Kč  +  rychlostní prémie Koloc Oil. 
 .Vyhlášení ihned po dojezdu pro Elite a U 23 1.-3. místo + rychlostní 

prémie. 
 Různé: Celodenní kulturní program na náměstí v Rokycanech. 

Občerstvení v cíli závodu, závody dětí a amatérů, testování kol Scott. 
  
Pořadatel si vyhrazuje právo nutných změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných  
okolností. 
Šatny a sprchy, ubytování:  Fotbalový stadion FC Těškov, www.penzion-brdy.cz   
Zdravotní zajištění: Sanitar Rokycany                                                                                                  
 

Zdeněk Rubáš  v.r 
 
Rozpis tohoto závodu byl schválen STK ČSC dne 26.8.2015 – K.Machačný          .  
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