ROZPIS

Otevřeného mistrovství krajů Pardubického, Královéhradeckého,
Libereckého a Středočeského
pro závod v časovce jednotlivců na silnici
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pořadatel: Svaz cyklistiky Pardubického kraje z.s.
Termín: Sobota 20.května 2017 v 10.00 hod.
Místo startu: Kladruby nad Labem, u Obecního úřadu
Ředitel závodu: Ing. Jiří Klicpera CSc., 533 41 Lázně Bohdaneč, Gočárova 615, tel 602 649 164 fax
466921106 a e-mail klicpera@iol.cz
Hlavní rozhodčí: Deleguje STK SCKP.
Zdravotní zajištění: Zdravotní záchranná služba Pardubického kraje, lékař
Kancelář závodu : Obecní úřad Kladruby nad Labem, v místě startu.
Přihlášky a výdej start. čísel: Přihlášky elektronicky na mail ředitele závodu předem nejpozději do
17.5. 20:00 hod, bez žádostí o ubytování. V kanceláři závodu výdej čísel v den závodu od 8.00 nejpozději
do 9:30 hod před startem závodu. V přihlášce musí být uvedeno jméno a příjmení, oddíl a kraj, kategorie,
číslo licence a kód UCI. Přihlášky na místě jen výjimečně a s příplatkem.
Trať závodu: Start Kladruby nad Labem u obecního úřadu, dále vpravo směr Kolesa (vpravo), Komárov,
Újezd u Přelouče (vpravo), Strašov (přímo), Semín (vpravo), místo startu viz plánek trati. Trať bude
značena na silnici šipkami bleděmodrou barvou. Povrch asfalt. Silniční provoz nebude omezen.
Délka okruhu: 15,2 km, povrch asfalt,
Startují:
10.00 žáci mladší a starší, kadetky 1 okruh 15,2 km
po nich průběžně kadeti, juniorky a junioři, ženy Elite 2 okruhy – 30,4 km
muži Elite 3 okruhy – 45,6 km
Pořadí s časy startu bude vyvěšeno po uzávěrce výdeje čísel u startu. Startují pouze včas přihlášení
závodníci s platnými licencemi, pouze u mladších žáků se licence nevyžaduje. Startovní interval 1
minuta.
Startovné: Žáci 50,-Kč; kadeti a junioři; muži, ženy, 100,-Kč, při přihláškách do 17.5.2017 splatné na
účet svazu č. 234 321 1704/0300 spolu s přihláškou, později na místě do uzávěrky s příplatkem 100 Kč.
Doprovodné vozy s licencí a vkladem 100 Kč. Závodníci z oddílů registrovaných v SCPK startovné
neplatí, pouze příplatek při přihlášce na místě. Zaplacené startovné se nevrací při neúčasti.
Podmínka účasti: Platná licence ČSC pro rok 2017 a plná pevná přilba.
Předpis: Závodí se podle Pravidel cyklistiky ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. Závodníci jsou povinni
dodržet jízdu při pravé straně vozovky a nesmějí přejíždět do levé poloviny mimo předjíždění soupeře.
Všichni účastníci se závodu zúčastňují na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody závodníkům
vzniklé ani jimi způsobené.
Závod se koná za plného silničního provozu. Účastníci jsou povinni uposlechnout pokynů Policie ČR,
pořadatelů a rozhodčích, dodržovat Zákon 361/2000 Sb - Pravidla silničního provozu v platném znění.
Vyhodnocení: V mistrovství Pardubického kraje obdrží první tři závodníci každé kategorie medaili a
diplom. Vítěz získává titul "Mistr Pardubického kraje 2017" Pro ostatní kraje platí ustanovení obdobně.
Podmínkou vyhodnocení je start nejméně tří závodníků dané kategorie, jinak se počet ocenění snižuje.
Čas vyhlášení vítězů po dojezdu kategorií bude upřesněn v dohodě spolu s ostatními kraji.
Ubytování: Pořadatel nezajišťuje
Šatny, sprchy: Toalety v Hřebčíně Kladruby
Různé: Porada před závodem se koná v 9:45 v kanceláři závodu, možnosti stravování v místě omezené,
další možnosti jsou v Semíně (průjezd po trati ve směru jízdy), v Řečanech a Chvaleticích, v Týnci nad
Labem. Parkování v prostoru naproti startu a cíli nebo na silnici za hřebčínem směr Řečany. Rozjíždění
na silnici směr Týnec!
Budou vydávána úplně nová startovní čísla, 1 zádové a 1 rukávové předpisové velikosti, závodníci jsou
povinni je mít na pravém rukávu směrem dopředu a na zádech na pravé straně, každý je povinen mít
s sebou dostatek (8) zavíracích špendlíků!!! Licence se vrací proti vrácení čísel.
Pohyb doprovodných vozidel podle Pravidel a jen ve směru závodu!
Schvalovací doložka: Tento rozpis byl schválen STK SCKP dne 20.4.2017
Ing. Jiří Klicpera, CSc. - předseda STK SCKP a ředitel závodu
Ing. Jiří Klicpera,
CSc.

Digitálně podepsal Ing. Jiří Klicpera,
CSc.
Datum: 2017.04.27 12:51:00 +02'00'

Příloha rozpisu závodu
Okruh Kladruby n.L., Komárov, Kolesa - Újezd – Strašov – Semín - Kladruby ve směru doprava

Start a cíl

Příjezd možný ze směru
od Pardubic a Lázní Bohdaneč 15 km,
od Přelouče a Řečan nad Labem (5 km),
od Týnce nad Labem 10 km,
z dálnice D11 exit 68 Chlumec n.C., směr Chýšť, Vápno, Strašov (8 km) a po trati závodu ve směru jízdy
Celý okruh se jede na pravou ruku bez možnosti zkrácení.

