
ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY – www.ceskysvazcyklistiky.cz 

KALAS CUP Český pohár v silniční cyklistice 2014 
 
Pořadatel  AGENTURA CYKLISTIKA s.r.o., Na Bydžově 3122, 390 05 Tábor, ve spolupráci 
   s cyklistickým spolkem DIABLO, Český Krumlov 
Termín  Sobota 24. května 2014, start 13:00 hodin 
Místo   Lipno nad Vltavou, start / cíl 
Ředitel závodu Čestmír Kalaš, tel:602 271108, email: info@cyklokros.cz 
Hlavní rozhodčí Zdeněk Franc 
Přihlášky  na www.cyklovysledky.cz a kopii na email:info@cyklokros.cz, do 19.05.2014 
Kancelář závodu Budova MÚ, Lipno nad Vltavou 83, 382 78 Lipno nad Vltavou 
   Otevřena 24.05.2014 od 8:00 hodin, výdej startovních čísel od 10:00 do 11:30 hod 
Podmínka startu  Platná licence ČSC 
Startovné  Dle rozpisu ČP 2014 
Startují Muži Elite, U23, vybraní junioři (povolení startu ČSC) podle rozpisu  

Českého poháru 2014 
Trať závodu  V příloze, délka okruhu 151km 
Předpis Závod se koná dle pravidel cyklistiky ČSC, ustanovení tohoto rozpisu a rozpisu Českého 

poháru 2014. Všichni se závodu účastní na vlastní nebezpečí a jsou povinni 
uposlechnout pokynů policie, pořadatelů a rozhodčích. Pořadatel neručí za škody 
účastníkům vzniklé nebo jimi způsobené. 

 Závod se jede na silničním okruhu, hlavní pole závodníků je zajištěno pořadatelskou 
službou s pohyblivou uzávěrou na křižovatkách. V případě odstupu 12min. na hlavní 
pole v Černé v Pošumaví (88km) vyhrazuje si pořadatel po dohodě s hl. rozhodčím tyto 
závodníky odvolat ze závodu. Na silnici jezděte v pravé polovině vozovky. Cyklisté 
jedoucí za konvojem doprovodných vozidel hlavního pelotonu musí dbát zvýšené 
opatrnosti a dodržovat pravidla silničního provozu. 

 Pořadatel si vyhrazuje právo nutných změn proti ustanovení tohoto rozpisu z důvodu 
nepředvídatelných okolností. 

Různé Porada vedoucích družstev, rozhodčích a pořadatelů, se koná v 11:30hodin v kanceláři 
závodu. Konvojová čísla se vydávají po předložení platné licence funkcionáře pro rok 
2014; pořadí mechanických vozidel bude podle aktuálního pořadí soutěže jednotlivců 
Českého poháru 2014. 

 Podpisové archy budou vystaveny v prostoru startu od 12:00 hodin. 
Ceny / vyhlášení Finanční ceny dle rozpisu Českého poháru 2014. Vyhlášení bezprostředně po dojetí, 

prvních tří závodníků a prvních tří v kategorii U23. Vyhlášení výsledků v prostoru startu 
a cíle.  
Horské prémie: 1.Schöneben (55km), 2.Světlík – první průjezd (115km).  
Rychlostní prémie: Černá v Pošumaví (88km) 
Každá horská prémie bude ohodnocena zvlášť 1.-3.místo. 
Rychlostní prémie: 1.-3.místo. 
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Zdravotní zajištění Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov 
Šatny / sprchy Plavecký bazén, Lipno nad Vltavou 86  
Doping budova MÚ, Lipno nad Vltavou 83 
Ubytování  Možnost nahlásit do 19.05.2014 na info@cyklokros.cz. 
Poznámka V sobotu 24.05.2014 bude odstartován závod Jihočeské amatérské ligy (60km), viz. 

www.jalcyklo.cz.  Start v 9:00hod. Start i cíl na Lipně nad Vltavou. 
 

Rozpis závodu schválen STK ČSC dne 18.4.2014 – K.Machačný 
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