VELKÁ CENA ROHOVA
7. ročník veřejného cyklokrosového závodu a vloženého závodu horských
kol
Kolárna-závodů Oderského poháru
***************************************************************************
Pořadatel:

Sportovní klub VEHA TEAM Rohov, z.s.

Datum:

sobota 10. září 2022 od 11:00 hod.

Místo konání:

Rohov, okres Opava, Areál Na skládce

Vedoucí činovníci: ředitel závodu:
hlavní pořadatel:

Martin Vehovský, tel.: +420 608 972 071
Matěj Lasák,
tel.: +420 775 627 968

Přihlášky:

- e-mailem: sarkachmurova@centrum.cz
- nebo v kanceláři závodu od 10:00 hod.

Prezentace:

budova, přilehlá ke dráze

Startovné:

- nábor + děti
- žáci + kadeti
- muži, ženy a junioři
- Masters a ostatní

50,-- Kč
100,-- Kč
150,-- Kč
150,-- Kč

Úhrada startovného je oproti poskytnutí občerstvení.
Podmínka startu:

platná licence pro rok 2022, pro kategorii děti stačí
souhlas rodičů, příchozí – na vlastní nebezpečí, ochranná přilba

Startovní kategorie:

ODRÁŽEDLA
MINIKOLA
1. – 2. třída
3. – 5. třída

– 1 okruh na IN-LINE dráze
– 2 okruhy na IN-LINE dráze
– délka trati dle vytýčení
– délka trati dle vytýčení

- start v 11:00 hod
Vyhlášení výsledků ihned po dojezdu

1. Kategorie: žáci st. 2009 a mladší, kadetky a žačky 2007 a
mladší, Masters 65+, Masters ženy 35 - 44 let, Masters

ženy 45+
- start v 11:45 hod.

(20 minut)

2. Kategorie: kadeti 2007-8, ženy a juniorky 2006+,
Masters 55-64 let
- start v cca 12:30 hod.

(30 min)

Vyhlášení výsledků kategorie č. 1 a 2
3. Vložený závod MTB - COPPA COBRAM
- start ve 14:00 hod.
Vyhlášení výsledků vloženého závodu ihned po dojezdu
4. Kategorie: junioři 2005-6, muži OPEN (Elite+23 let),
Masters 35-44 let, Masters 45-54 let
- start v cca 15:00 hod.

(40 min)

Vyhlášení výsledků kategorií ihned po dojezdu
Pořadatel si vyhrazuje dodatečné provedení úprav startů jednotlivých kategorií.
Zelený tzv.„Tondův sprint“:- pro smíšené kategorie nad 18 let
vyřazovací sprint dvojic na 2 x 100 m s konzumací
ohnivé zelené vody BOŽKOV v točném bodě)
- startovné 50,-- Kč
- zahájení v cca 17: 00 hod.
Trať závodu:

Celková délka trati cca 1 850 m. Částečně asfalt, částečně
nezpevněná komunikace, převážně louka, umělé překážky

Depo :

Po celé délce okruhu

Občerstvení :

Dle úvahy pořadatele

Předpis :

Závod se koná podle platných pravidel ČSC a ustanovení
tohoto rozpisu. Všichni účastníci musí dodržovat ustanovení
zákona č. 361/2000 Sb. a uposlechnout pokynů hlavního
pořadatele a rozhodčích.
Všichni účastníci se závodu zúčastňují na vlastní nebezpečí,
pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi

způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických
změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídatelných jevů.
Rozhodčí :

Mlynářová Alena

Technická pozn. :

Závodníci všech kategorií mohou startovat i na horských
kolech!

Šatny, sprchy :
250 m
Zdravotní zajištění :

Vyhodnocení :
3. místě

Areál TJ Spartak Rohov – oddíl kopané – vzdálený cca

Hana Fedáková, DiS., tel.: +420 739 108 752

Hodnotné ceny (finanční i věcné) pro závodníky na 1. budou předány dle rozpisu.
Medaile a věcné ceny dětí budou předány po ukončení každé
kategorie.
Pro účastníky závodů a diváky je zajištěno bohaté občerstvení.

V Rohově 12. srpna 2022

Ředitel závodu : Martin Vehovský, v.r.

