ROZPIS ZÁVODU
4. CTW Junior CUP 2018 TBC
6. ročník velké ceny města Veselí nad Luţnicí Muţi Elite+U23 a ŢENY
3. ročník projektu Základní školy 5. - 9. tříd
Sportovní areál TJ LOKOMOVITA (dopravní hřiště) Veselí nad Luţnicí
– neděle 14. října 2018

_______________________________________________________________
Pořadatel:

Radek Bechyňský Veselí nad Luţnicí, Cyklistický klub Jihočeské naděje
mobil: 776 797 360
e-mail: info@cyklokrosveseli.cz

Termín konání:

14.10.2018

Ředitel závodu:

Josef Bechyňský Veselí nad Luţnicí
mobil: 777 802 239
e-mail: info@cyklokrosveseli.cz

Sekretář závodu:

Cyklokros Veselí
mobil: 776 797 360
e-mail: info@cyklokrosveseli.cz

Hlavní rozhodčí:

doplní komise cyklokrosu

Přihlášky:

www.cyklokrosveseli.cz/prihlasky
Dětské kategorie, Příchozí, TBC, Masters Junioři se mohou přihlásit online nebo
v den závodu v kanceláři 1 hodinu před startem kategorie.
Hlavní závod - muţi elite, ţeny elite přihlášky těchto kategorii pouze online do
půlnoci 13.10.2018(Nebo v den závodu za zvyšené startovné 360 Kč,)

Startovné:
Ţáci, Kadetky, Kadeti 90 Kč, Junioři 170 Kč, Muţi 260 Kč,

Ţeny 260 Kč, Příchozí horská kola, TBC série, Masters 110 Kč,
CTW Junior CUP dětské kategorie, Základní školy - zdarma !
Kancelář závodu:

V areálu TJ Lokomotiva u startu GPS 49.1900831N, 14.7029544E

Startovní čísla:

V kanceláři závodu 14.10.2018 od 8:30 hodin.
pro kategorii CTW Junior CUP výdej nejpozději do
pro kategorii Ţáci, Kadeti, Kadetky výdej nejpozěji do
pro kategorii Základní školy nejpozději do
pro kategorii Muţi, Ţeny, Junioři, TBC série,
Příchozí horská kola, nejpozději do

Program:

09:30 hodin
10:00 hodin
12:30 hodin
13:00 hodin

10.00 hodin - Odráţedla dívky a chlapci, kola dívky a chlapci nárození do 2015-2016

10.15 hodin - kola dívky a chlapci do 2013-2014 a kola dívky a chlapci do 2011-2012
10.30 hodin - kola dívky a chlapci do 2009-2010
10.45 hodin – Vyhlašení proběhých kategorii
11.00 hodin - ŢÁCI, KADETKY (společně ţáci starší + ţáci mladší,
kadetky + ţákyně) s licencí i bez licence ročníky 2005-2006
11.40 hodin – KADETI do 2003-2004 s licencí i bez licence
12.30 hodin - Vyhlášení proběhých kategorii. Představení oddílu CK Jihočeské naděje
13:00 hodin – 3. ročník projekt ZÁKLADNÍ ŠKOLY 5. - 9. TŘÍDA Losování
horského kola, ten, kdo splňuje podmínky a má kolo, tak můţe startovat, i pokud uţ
startoval ve své kategorii dopoledne
14:00 hodin – OPEN závod Muţi Elite/U23, OPEN závod ŢENY, Junioři,
MASTERS, TBC série, Příchozí horská kola
Předpis:

Závodí se podle platných pravidel ČSC, a ustanovení tohoto rozpisu. V případě
porušení pravidel budou uplatněny sankce dle pravidel ČSC. Příchozí závodníci své
kategorii (věk doloţí občanským průkázem nebo jiným průkázem). Při prezentaci
potvrdí příchozí svým podpisem svůj zdravotní stav a to , ţe startují na vlastní nebezpečí.
Vloţený závod základních škol 5. - 9. tříd Ţáci/ Ţákyně mohou pouţít jakékoliv kolo.
Můţou startovát i CTW cupu ve své kategorii a i v základních školách , pokud chodí
do vypsané třídy. Přilby jsou povinné!
Kaţdý závodník startuje na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody závodníkům
vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo případných nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných okolností.

Dodatek:

Letos všechny starty budou měřeny čipovou technikou, proto je startovné o 10 Kč
zvýšené (cena za 1 čip). Za dětské kategorie platí pořadatel. Výsledky budou online po
závodě.

Délka tratě:

2500 metrů – viz plánek tratě (dětské závody mají 1200 metrů, odráţedla 100 metrů,
ZŠ 2000 metrů)

Depo:

zdvojené – viz plánek tratě

Vyhlášení výsledků:

Po dojezdu posledního závodníka dle harmonogramu

Ceny:

Vyhlášeni budou první tři v kaţdé kategorii CWT cup a ZŠ věcné ceny

Limit:

V hlavním závodě pro A limit je potřeba, aby startovalo 10 muţů Elite s
licencí. Pokud se tato podmínka nesplní, vyplácí pořadatel B limit.

Dopingová kontrola:

Zimní stadion, viz plánek

Šatny, sprchy:

Zimní stadion, viz plánek

Zdravotní zajištění:

ZZS Tábor

Parkování:

Areál TJ LOKOMOTIVA Prostor startu, viz plánek

Ubytování:

Informace Josef Bechyňský, mobil: 777 802 239, e-mail: info@cyklokrosveseli.cz
Zahraniční závodnici budou ubytování zdarma, neplatí startovné.

Schválil:

STK JčSC dne 23.9.2018

