ROZPIS ZÁVODU
8. závod TOI TOI CUP pro kategorie žáci, kadeti, kadetky, junioři, ženy
Veřejný závod pro kategorii Muži Elite + U23
Český pohár Masters
TRUTNOV – pondělí 17. listopadu 2014

Pořadatel:

Prolog Bike Trutnov

Datum:

17.11.2014

Místo konání:

Trutnov, areál letního kina „Na Bojišti“

Ředitel závodu:

Martin Skála, Rýchorské sídl. 120, 542 24 , Svoboda n/Ú
tel: +420 777 034 600
e-mail: martin.skala@prologbike.cz

Sekretář závodu:

Petr Šťásek, Za Komínem 485, 541 02, Trutnov
tel: +420 737 231 177
e-mail: petr.stasek@prologbike.cz

Hlavní rozhodčí:

Ondřej Majerčík

Přihlášky:

Přihlášky pro TOI TOI CUP kategorie žáci, kadeti, kadetky, junioři,
ženy se zasílají na adresu Agentury Cyklistika s.r.o., tel.: +420 380
120 780, fax: +420 380 120 527, e-mail: info@cyklokros.cz
nejpozději 3 dny před startem příslušného závodu, tj. do 14.11.2014
Přihlášky pro Open závod kategorie Muži Elite + U23 se zasílají na adresu ředitele závodu Martin Skála, e-mail: martin.skala@prologbike.cz
Přihlášky pro Český pohár Masters se zasílají na adresu předsedy komise
Masters Emil Hekele -mail: emil_hekele@seznam.cz

Podmínka účasti:

Mimo kategorii Masters každý závodník předloží platnou licenci pro rok 2014.
Kategorie Masters – dle pravidel ČP Masters pro rok 2014.

Startovné:

Kromě muži ELITE + U23 a Masters dle rozpisu soutěží TOI TOI CUP 2014
muži Elite + U23 - 100,- Kč
Masters - dle pravidel ČP masters

Předpis:

Závodí se podle platných pravidel ČSC, rozpisu pohárové soutěže TOI TOI
CUP 2014/2015, rozpisu ČP Masters 2014 a ustanovení tohoto rozpisu.
V případě porušení pravidel budou uplatněny sankce dle pravidel ČSC. Každý

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.
Program:

10.00 hodin - starší žáci , kadetky (společně žákyně, kadetky)
10.45 hodin - kadeti, ženy (společně juniorky, ženy)
11.45 hodin - junioři
13:00 hodin - veřejný závod MUŽI ELITE + U23
14:30 hodin – ČP MASTERS

Kancelář závodu:

areál letního kina „Na Bojišti“ 8:00 – 18:00

Startovní čísla:

V kanceláři závodu od 8:30 hodin.
Výdej startovních čísel pro mládežnické kategorie a ženy bude ukončen
nejpozději v 09.30 hodin a pro kategorie MUŽI Elite a Masters nejpozději ve
12:00 hodin

Délka tratě:

délka okruhu 2500 m

Depo:

zdvojené

Vyhlášení výsledků: Vyhlášení výsledků pro kategorie žáci, kadetky, kadeti, ženy a junioři bude
provedeno v uvedeném pořadí kategorií v prostoru cíle ihned po projetí prvního
závodníka kategorie juniorů cílem.
Vyhlášení výsledků pro kategorii ELITE + U23 a ČP MASTERS bude
provedeno v prostoru cíle nejpozději 5 minut po projetí prvního závodníka
příslušné kategorie cílem.
Ceny:

Pro kategorie žáci, kadetky, kadeti, ženy a junioři dle rozpisu TOI TOI CUP
2014/15.
Pro veřejný závod Elite/U23 finanční pro první tři závodníky.
Masters – dle pravidel Českého poháru Masters 2014.

Šatny, sprchy:

areál letního kina „Na Bojišti“

Zdravotní zajištění: ZS Trutnov
Ubytování:

Informace ředitel závodu nebo sekretář závodu

Schváleno:

Komisí cyklokrosu ČSC dne 17.6.2014

