PROPOZICE
Pořadatel:

Agentura Cyklistika s.r.o. ve spolupráci s ČEZ Cyklo Teamem Tábor
Areál Komora, Na Bydžově 3122, 390 05 Tábor

Místo konání:

Tábor, Sídliště nad Lužnicí, sportovní areál Komora

Termíny konání:

úterý 22.04.2014
úterý 20.05.2014
úterý 03.06.2014

Startují:

Soutěž škol:
16,30 hod. Žáci – 6. třída - 3 okruhy
16,45 hod. Žáci – 7. třída – 4 okruhy
17,00 hod. Žáci – 8. třída - 5 okruhů
- podrobnější informace na zvláštních propozicích
17,30 hod. MUŽI: 50 okruhů, ŽENY: 31 okruhů, JUNIOŘI: 46 okruhů. Start kategorií Muži, Ženy a Junioři je společný.

Ředitel závodu:

Josef Krch, tel.: 380 120 780, e-mail: info@cyklokros.cz

Hlavní rozhodčí:

Jiří Dohnal, e-mail: jhslovan@tiscali.cz

Trať závodu:

Okruh v délce 1 km, asfaltový povrch

Přihlášky:

Nejpozději 2 dny před startem příslušného závodu na e-mail:
info@cyklokros.cz. V přihlášce musí být uvedeno jméno a příjmení
závodníka, číslo licence, kód UCI a klubová příslušnost.

Parkoviště:

Parkování je povoleno pouze na vyhrazeném parkovišti naproti hlavní
budovy!!!, viz. mapa okruhu.

Startovní čísla:

Výdej v místě startu, ukončen v 17,00 hod. pro hlavní závod, pro žáky
v 16,00 hod.

Bodování závodu:

Boduje se každý průjezd: 2 a 1 bod, kromě každého pátého okruhu, kde se
boduje: 5, 3, 2 a 1 bod. Poslední okruh dvojnásobně (10, 6, 4, 2 body).

Neutralizace:

V prostoru startu a cíle 1 okruh

Startovné:

Muži: 100,-Kč, Junioři: 100,-Kč, Ženy: 100,-Kč

Předpis:

Závodí se dle pravidel rychlostní cyklistiky a tohoto rozpisu, každý
závodník jede na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody závodníkům
vzniklé, ani jimi způsobené. Junioři bodují společně s muži a mají povolen
start bez omezení převodů. Závodník se ztrátou okruhu je povinen ze

závodu odstoupit. Pro kategorie žen tato povinnost neplatí. Ženy i po dojetí
o jeden okruh nebudou odvolávány.
Ceny v jednotlivých
závodech:

Umístění
Muži
Ženy
1.
4.000,700,2.
2.500,500,3.
1.800,300,4.
1.200,5.
800,6.
600,7.
500,8.
500,9.
300,10.
300,Ceny celkem v Kč 12.500,- 1.500,-

Junioři
500,300,200,-

1.000,-

POZOR důležité - V případě, že junioři zasáhnou do celkového pořadí
mužů a získají tak vyšší finanční odměnu než ta, která by jim náležela
v jejich kategorii, bude jim tato vyplacena. Původní finanční odměna
v juniorské kategorii pak vyplacena nebude.
Cíl kategorie Žen a Juniorů je vždy v dalším okruhu po velkém
bodování, tedy 30. okruh bodování a 31. okruh cíl žen, resp. ve 45. okruhu
bodování a v 46. okruhu cíl juniorů.
Celkové ceny:

Celkové hodnocení:

Umístění
1.
2.
3.
Ceny celkem v Kč

Muži
Ženy
5.000,- 2.000,3.000,- 1.500,2.000,- 1.000,10.000,- 4.500,-

Junioři
1.500,1.000,500,3.000,-

Umístění v jednotlivých závodech je bodováno dle tabulky do celkového
hodnocení. V případě rovnosti bodů rozhoduje umístění v posledním
závodu.
Pořadí

Body

Pořadí

Body

Umístění
1.
2.
3.
4.
5.

20
16
13
10
7

6.
7.
8.
9.
10.

5
4
3
2
1

Výsledky:

Vyhlášení ihned po skončení závodu, vč. prémií. Výsledky budou
k dispozici na www.cyklokros.cz.

Zdravotní zajištění:

ZZS Tábor

Rozpis tohoto závodu byl schválen STK JčSC dne 11.2.2014. Robert Skála
Josef Krch
ředitel závodu

Petr Balogh
jednatel Agentury Cyklistika s.r.o.

