Vrchařská liga 2016

Mistrovství KH a PA kraje
Vrchlabí - Benecko * silniční časovka do vrchu
Pořadatel : APACHE LOKO Trutnov, cyklistický oddíl
Hlavní rozhodčí :
bude delegován
Ředitel závodu :
Jiří Šefc
Zdravotní zajištění : ZS Vrchlabí

Start :
8. 5. 2016 –neděle! od 11.00 hod., Vrchlabí, Bucharova ul. u Tesly
Startovní interval 1 minuta, kategorie na sebe budou plynule navazovat s přestávkou po kategorii žáků.
Start je ve výšce 505 m.
Kategorie : A,B žákyně, žáci ml. r. nar. 2004 -2006 - trasa 4 km , cíl Kněžice, 685 m.n.m.
C,D žákyně, žáci st. r. nar. 2002-2003
E,F kadetky, kadeti r. nar. 2000-2001 - trasa 7.5 km, cíl u hotelu Žalý, Benecko, 1000 m.n.m.
G,H juniorky, junioři r. nar. 1998 – 1999
I
ženy r. nar. 1997 a starší
J
muži A 19 – 29 let 1987 – 1997
K
muži B 30 – 39 let 1977 – 1986
L
muži C 40 – 49 let 1967 – 1976
M muži D 50-59 let 1966-1957
N
muži E 60 let a starší 1956 a více
Prezentace: 9.00 - 10.30 hod. ve Vrchlabí - parkoviště u Tesly (odbočka na Benecko)
Ceny :
první tři závodníci v kategorii čestné ceny
Závodníci s licencí z Královéhradeckého a Pardubického kraje získávají v každé kategorii mistrovskou medaili a
diplom. Hodnocení bude systémem N-1, tedy v případě 3 závodníků v kategorii a kraji získávají medaile jen 2
závodníci atd. Vyhlášení pro všechny kategorie a oba kraje bude u hotelu Žalý na Benecku.
Startovné : 80,- Kč, (+ start. číslo za 20,- Kč, je na všechny seriály SP 2016).
Předpis závodu : Závodí se podle Pravidel ČSC a znění tohoto rozpisu. Závodníci bez licence startují v kategorii
Příchozí podle svého věku bez nároku na mistrovská ocenění. Horská kola jsou povolena. Detailní rozpis pořadí
startu bude zveřejněn u startu. Doprovodná vozidla pouze za posledním závodníkem kategorie pro celou kategorii,
předjetí je zakázáno!!!
Organizátor nenese odpovědnost za škody vzniklé závodníkům ani jimi způsobené. Každý startuje na vlastní
nebezpečí. Jezdec může být hodnocen pouze v jedné kategorii, u účastníků mladších 18 let bez licence je
požadován písemný souhlas zákonného zástupce. Podmínkou účasti je nepoškozená plná přilba.
Závod se jede za plného provozu a závodníci jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, rozhodčích a
dodržovat pravidla silničního provozu, zejména ustanovení zák. č. 361/2005 Sb. Účastníci jsou povinni dodržovat
zásady o ochraně přírody při návštěvě KRNAPu.
Závod je zařazen do celoročního seriálu Středeční pohár 2016 SC KHK.
Informace : M. Tlamka, tel. 607 173 138, mtsport@seznam.cz,, www.lokotrutnov.cz

