
ROZPIS ZÁVODU

9. závod TOI TOI CUP 2017 
Národní závod pro kategorie žáci, kadeti, kadetky a junioři

Veřejný závod pro kategorii ženy, muži Elite

„ O pohár Města Čáslav „

ČÁSLAV - VODRANTY - neděle 26. listopadu 2017

Pořadatel: KH Tour spolek, Pod Tratí 105, Kutná Hora, 284 01

Termín konání: neděle 26. listopadu 2017

Místo konání: Čáslav - Vodranty

Ředitel závodu: Ivan Sova
mobil: 725 738 221

 mail: ivan.sova@live.com

Sekretář závodu: Světlana Sovová
mobil: 601 591 844

Hlavní rozhodčí: Jiří Šťastný, CZE

Přihlášky: Přihlášky pro kategorie žáci, kadetky, kadeti a junioři se zasílají na adresu Agentura
Cyklistika s.r.o., Areál Komora, Na Bydžově 3122, Sídliště nad Lužnicí, 390 05
Tábor, tel.: +420 380 120 780, fax: +420 380 120 527, e-mail: info@cyklokros.cz
nejpozději 3 dny před startem příslušného závodu, tj. do 23. listopadu 2017.
V přihlášce musí být uvedeno: jméno, příjmení, název týmu, kategorie, UCI ID.

Přihlášky pro Open závod kategorie ELITE mužů a žen se zasílají na adresu
pořadatele e-mail: info@khtour-team.cz

Podmínka účasti: Každý závodník předloží platnou licenci své národní federace pro rok 2017.

Startovné: dle rozpisu soutěže TOI TOI CUP 2017, ŽENY a MUŽI Elite startovné 200,- Kč

Kancelář závodu: Na Bělišti, Čáslav – Vodranty 

Startovní čísla: V kanceláři závodu od 8:00 hodin.
pro kategorie žáci, kadetky, kadeti výdej nejpozději do 09:15 hodin
pro kategorii junioři nejpozději do 11:00 hodin
pro kategorii ženy nejpozději do 12:00 hodin
pro kategorii muži nejpozději do 13:00 hodin

Program: 09.45 hodin – KADETKY (společně kadetky + žákyně)
10.25 hodin – ŽÁCI (společně žáci starší + žáci mladší)
11.10 hodin – KADETI
12:00 hodin – JUNIOŘI
13:00 hodin – ŽENY open (ženy Elite + ženy do 23 let)
14:00 hodin – MUŽI open (Elite a U23) 

mailto:info@khtour-team.cz
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Předpis: Závodí se podle platných pravidel ČSC, rozpisu pohárové soutěže TOI TOI CUP 2017
a ustanovením tohoto rozpisu. V případě porušení pravidel budou uplatněny sankce
dle pravidel ČSC. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a na vlastní náklady
vysílajícího týmu (klubu). Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi
způsobené.

Pořadatel si vyhrazuje právo případných nutných technických změn oproti rozpisu
závodu z důvodu nepředvídaných okolností.

Délka tratě: 2.600 metrů

Charakter trati: 20% zpevněné cesty, 60% lesní cesty a 20% travnatý povrch

Depo: zdvojené depo

Vyhlášení výsledků: Vyhlášení výsledků pro kategorie žáci, kadetky, kadeti a junioři bude ihned po
skončení závodu juniorů. První 3 závodníci každé kategorie se dostaví na vyhlášení
nejpozději do 5 minut po projetí prvního závodníka kategorie juniorů cílem.
Vyhlášení výsledků pro kategorie ELITE + U23, ŽENY bude provedeno v prostoru
cíle nejpozději do 5 minut po projetí prvního závodníka příslušného závodu cílem.

Ceny: dle rozpisu TOI TOI Cup 2017

Pro veřejný závod MUŽI+U23: 1. místo 4000,- Kč
2. místo 2000,- Kč
3. místo 1000,- Kč

Pro veřejný závod ŽENY: 1. místo 4000,- Kč
2. místo 2000,- Kč
3. místo 1000,- Kč,

Dopingová kontrola: Na Bělišti, Čáslav - Vodranty

Šatny, sprchy:  Na Bělišti. Čáslav - Vodranty

Zdravotní zajištění: Nemocnice Čáslav

Ubytování: pořadatel nezajišťuje

Schválil: za Komisi cyklokrosu ČSC Jiří Šťastný dne 8.8.2017
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