OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ PARDUBICKÉHO a
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
v cyklistické silniční časovce jednotlivců
Datum: Sobota 16. května 2015 v 9.00 hod
Místo: Hradec Králové – Hradečnice.
Pořadatel : SCM Whirlpool Author junior team a cyklistický oddíl Hradecký cyklo - z.s..
Ředitel závodu:

Pavel Černý 602240062

Hlavní rozhodčí : Ing. Jiří Klicpera CSc, Lázně Bohdaneč
Zdravotní služba: MUDr Jiří Feix,
Přihlášky: na email info@hradeckyczklo-uz.cz. s uvedením celého jména, oddílu, čísla
licence a kódu UCI na adresu ředitele závodu do 14.5.2015.
Prezence : v závodní kanceláři v Cyklobaru na Hradečnici od 7.00 hod.
žactvo a kadetky od 7:00 do 8:30 hod., ostatní kategorie do 10 30 hod. v prostoru startu a
cíle, uzávěrka nejpozději 30 minut před startem
Trať : na cestě Hradečnice – Bělečko a zpět 11 km junioři a elite 2x tj. 22 km. Startuje i
vložený závod - nábor žáků základních škol, na zkrácené trati - obrátka u hájovny U dvou
šraňků, délka 4 km. Trať bude uzavřená pro veškerý provoz, rozpis startů po kategoriích
bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek. Startovní interval 1 minuta.
Kategorie startujících: 9:00 – nábor škol, pak postupně mladší žactvo, starší žactvo,
kadetky kadeti, juniorky a ženy – 11 km , muži a junioři - 2x – 22 km.
Značení – šipky na silnici
Startovné: se neplatí
Podmínka účasti: řádně přihlášeni závodníci s licencí ČSC, nepoškozená ochranná přilba!!!
Hodnocení: V každé kategorii budou vyhlášeni první tři závodníci za každý kraj. V případě
menší účasti se hodnotí systémem N-1, tedy při 3 startujících budou vyhodnoceni jen 2
apod. Příchozí mohou závodit bez nároku na medaile.
Ceny: První tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom, závodníci z oddílů registrovaných
v Pardubickém a Královéhradeckém kraji obdrží také mistrovské medaile.
Různé: Závod se jede podle Pravidel cyklistiky ČSC, na cyklostezce bez silničního provozu
a závodníci jsou povinni dodržovat pravidla o pohybu na silnici, zejména jízdu
vpravo. Všichni se účastní akce na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za škody
účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené! Parkoviště v místě startu. Délka závodu
a případné spojení kategorií mohou být operativně upraveny dle počasí a počtu
startujících. WC je v cyklobaru cca 500 m od startu. Mechanické vozy na trati
nebudou povoleny a také není povolen start na speciálních časovkářských
kolech.
Ředitel závodu: Pavel Černý
Tento rozpis byl schválen STK krajů dne 28.4.2015
Ing. Jiří Klicpera CSc., STK Pardubického a Královéhradeckého kraje

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ PARDUBICKÉHO a
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
v cyklistickém silničním závodě jednotlivců
Datum: Neděle 17. května 2015 v 9.00 hod
Místo: Holice - Poběžovice
Pořadatel : SCM Whirlpool Author junior team, Hradeckýcyklo-už z.s. a Střední škola
automobilní Holice.
Ředitel závodu: Pavel Černý 602240062.:
Hlavní rozhodčí : Radek Matějka, NB, Hradec Králové
Zdravotní služba: společnost Zdravotní asistence Hradec Králové, která poskytne profesionální
záchranáře a sanitku na trať
Přihlášky: info@hradeckycyklo-uz.cz s uvedením celého jména, oddílu, čísla licence a kódu UCI na
adresu ředitele závodu do14.5.2015
Prezence : v kanceláři v areálu motocyklového závodiště v Poběžovicích cca 500 m od startu,
Všechny kategorie do 9:00 hod. Uzávěrka nejpozději 30 minut před startem
Podmínka účasti: řádně přihlášeni závodníci s licencí ČSC, nepoškozená ochranná přilba!!!
Startují : 9:30 - žactvo mladší, žactvo starší, kadetky
přibližně v 10:30 – muži, junioři, masters
podle stavu závodu asi v 11:05 – ženy-juniorky, kadeti, starty budou upraveny dle počtu
přihlášených.
Trať : Start závodu v Poběžovicích u Holic a dále směr Borohrádek, u hájovny doprava směr Staré
Holice vjezd do Starých Holic na silnici 1/36 cca 600m doprava do obce Koudelka
(stoupání) a zpět do Poběžovic, délka okruhu je 10.2 km. 2x za okruh přejezd železniční
trati (během závodu zde nic nejede) všechny zatáčky jsou doprava a pro autoprovoz
jednosměrná uzávěra s omezením rychlosti.
Kategorie : mladší žactvo – 10,2 km - 1 okruh
starší žactvo 2 x 10,2 km ( 20,4 km )
kadetky –
2 x 10,2 km ( 20,4 km )
kadeti 4 x 10,2 km ( 40,8 km )
ženy a juniorky - 4 x 10,2 km ( 40,8 km )
muži a junioři - 8 x 10,2 km ( 81,6 km )
masters A,B
- 4 x 10,2 km ( 40,8 km )
masters C,D
- 2 x 10,2 km ( 20,4 km )
Startovné: neplatí se
Hodnocení: V každé kategorii budou vyhlášeni první tři závodníci za každý kraj. V případě menší
účasti se hodnotí systémem N-1, tedy při 3 startujících budou vyhodnoceni jen 2 apod.
Příchozí mohou závodit bez nároku na medaile. Jezdci se ztrátou okruhu na svou
kategorii odstupují ze závodu.
Ceny: První tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom, závodníci z oddílů registrovaných
v Pardubickém a Královéhradeckém kraji obdrží také mistrovské medaile.
Různé: Závod se jede podle Pravidel cyklistiky ČSC, za jednosměrně omezeného silničního provozu
a závodníci jsou povinni dodržovat pravidla o pohybu na silnici, zejména jízdu
vpravo. Všichni se účastní akce na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za škody
účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené! Parkoviště omezené v místě startu. Délka závodu
a případné spojení kategorií může být operativně upraveno dle počasí a počtu startujících.

Ředitel závodu: Pavel Černý
Tento rozpis byl schválen STK krajů dne 28.4.2015
Ing. Jiří Klicpera CSc., STK Pardubického a Královéhradeckého kraje

Trať časovky jednotlivců 16.5. a její výškový profil

Trať závodu jednotlivců 17.5. a její výškový profil

