
ROZPIS ZÁVODU

10. závod TOI TOI CUP 2017

Mezinárodní závod UCI C2 pro kategorie Muži ELITE + U23, ŽENY ELITE a junioři

Národní závod pro kategorie žáci, kadeti, kadetky 

6. Velká cena Milovic pod záštitou města Milovice

MILOVICE – sobota 2. prosince 2017

________________________________________________________________

Pořadatel: Cyklokros Milovice

Termín konání: sobota 2. prosince 2017

Místo konání: Milovice – „Hakenův stadion“, nám. 30. června

Ředitel závodu: Richard Němec
mobil: +420 777 874 577 
mail: cyklokros-milovice@email.cz 

Sekretář závodu: Jaroslav Němec
mobil: +420 736 434 126

Hlavní rozhodčí: deleguje UCI

Přihlášky: Přihlášky pro všechny kategorie 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 29. listopadu 2017. V přihlášce musí být uvedeno: jméno,
příjmení, název týmu, kategorie, UCI ID.

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

Startovné: Dle rozpisu soutěží TOI TOI CUP 2017

Kancelář závodu: Atrium v budově MÚ Milovice

Kancelář rozhodčích: Atrium v budově MÚ Milovice

Startovní čísla: V kanceláři závodu 02.12.2017 od 8:00 hodin. 
pro kategorie kadetky, žáci, kadeti 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 13:30 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 – C2
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13:00 hodin ŽENY (ženy Elite a ženy do 23 let) – C2
14:30 hodin MUŽI Elite + U23 – C2

Předpis: Závodí se podle platných pravidel UCI, pravidel ČSC, rozpisu pohárové soutěže TOI TOI
CUP 2017 a ustanovení tohoto rozpisu. V případě porušení pravidel budou uplatněny sankce
dle předpisů trestů UCI pro kategorii Muži ELITE + U23 a Ženy, pro ostatní kategorie podle
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.

Délka tratě: 2.500 metrů – viz plánek tratě

Depo: zdvojené depo – viz plánek tratě

Vyhlášení výsledků: Vyhlášení výsledků pro kategorie žáci, kadetky, kadeti, junioři a ženy bude provedeno
v uvedeném pořadí kategorií v prostoru cíle ihned po skončení závodu žen. První 3
závodníci každé kategorie se dostaví v uvedeném pořadí kategorií na vyhlášení nejpozději
do 5 minut po projetí první závodnice kategorie žen cílem.
Vyhlášení výsledků pro kategorii ELITE + U23 bude provedeno v prostoru cíle nejpozději
do 5 minut po projetí prvního závodníka kategorie MUŽI Elite + U23 cílem.

Ceny: Podle rozpisu TOI TOI CUP 2017

Dopingová kontrola: Ordinace v budově MÚ Milovice

Šatny, sprchy:  Mateřská škola, ul. Komenského

Zdravotní zajištění: MUDr. Tomáš Julák + zdravotní služba Help in Danger Milovice

Ubytování: Pořadatel nezajišťuje.  Individuálně je možno zajistit v penzionu KOTVAS                           
v Milovicích (kontakt: 773 535 901)

Schválil: za Komisi cyklokrosu ČSC Jiří Šťastný dne 3.7.2017


