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P R O P O Z I C E – PRAŽSKÝ CYKLOKROS
Český pohár MASTERS v cyklokrosu
Název akce:
PRAŽSKÝ CYKLOKROS - Český pohár MASTERS v cyklokrosu
Datum:
neděle 28.12.2014
Pořadatel závodu:
SK cyklistů Praha Nutrend Specialized z pověření Komise cyklokrosu Masters ČSC
Informace k závodu, výsledky, fotografie : www.skcpraha.cz
Kancelář závodu:
Označený stan v prostoru startu a cíle závodu
Praha 5 - Zličín, ul. Za Dolejšákem - rybník (u Zličínského hřbitova)
Ředitel závodu:
Mgr. Viktor Zapletal
Ředitel trati :
Martin Jarouš
Hlavní rozhodčí:
Sekretář závodu:
Mgr. Jaroslava Krakovičová, tel: 602666457, email: jara.krakovicova@gmail.com
Start a cíl závodu:
Praha 5 - Zličín, ul. Za Dolejšákem - rybník (u Zličínského hřbitova)
GPS 50°4'4.364"N, 14°17'5.873"E

Trasa závodu:
- členitý okruh po zpevněných cestách, travnatých plochách
- délka okruhu 2000 m
PROGRAM:
žáci, žákyně, kadetky
ČP masters D + kadeti
ČP (masters E + ženy) + ženy, juniorky
ČP masters B +C
ČP masters A
Elite, U23, junioři

20 min
30 min
30 min
40 min
40 min
50 min

10:50 hod.
11:30 hod.
11:31 hod.
12:30 hod
12:31 hod
13:35 hod.
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Přihlášky na Pražský cyklokros :
písemně: email: jara.krakovicova@gmail.com
na místě v kanceláři závodu: nejpozději 1hodinu před startem každé kategorie
Startovné:
žáci
kadeti, kadetky, ženy, junioři
Elite, U23, Masters

50 Kč
80 Kč
120 Kč

Lékařská služba:
zajišťuje Zdravotnická služba Paramedic
Ceny:
věcné ceny pro první tři závodníky každé kategorie
Různé:
Závodí se dle platných pravidel ČSC, předpisu ČP Masters a ustanovení tohoto rozpisu.
Všichni závodníci startují na vlastní náklady a účastní se závodu na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za
škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené.
Pod trestem vyloučení ze závodu je zakázán pohyb závodníků po trati závodu mimo právě závodící kategorie.
Ve všech závodech je povoleno startovat i na horském kole.
Řazení závodníků Masters na startu závodu ČP bude provedeno dle aktuálního pořadí Českého poháru
Masters.
Každý účastník závodu má povinnost mít po celou dobu závodu na hlavě cyklistickou přilbu.
Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn ustanovení tohoto rozpisu vyvolaných mimořádnými
okolnostmi.

Mgr. Zapletal Viktor
ředitel závodu

