Seriál náborových cyklistických závodů pro žáky základních
škol Pardubického kraje „Hledá se vítěz s TV NOVA!“

16. 9. 2015 – Choceň, Sruby – lesní cesta „Formanka“
Pořadatel závodu: CYKLOBENDL – CLUB 98 Vysoké Mýto, Obchodní akademie Choceň, Školní
sportovní klub při OA Choceň
Termín závodu: středa 16. 9. 2015, 7.45 – cca 13.00
Ředitel závodu: Jan Hlásecký, jan.hlasecky@federalmogul.com , tel.: 604 636 480
Hlavní rozhodčí: Milan Lehký – Vysoké Mýto, III.tř.
Místo konání: Lesní cesta „Formanka“ mezi Chocní a Sruby. Start v místě křižovatky nad Chocní
směr Sruby, cíl v lese na vrcholu stoupání lesní cesty „Čertův dub“v blízkosti pomníčku partyzánů.
Popis závodu: Cyklistický silniční závod na rozbitém asfaltovém povrchu 2,8 km s převýšením 50 m,
vhodný také pro trekkingová či MTB kola. Závod je určen pro žáky základních škol a nižších gymnázií
v regionu Vysokého Mýta, Chocně a Litomyšle. Závodí se dle Pravidel cyklistiky ČSC.
Systém: Časovka jednotlivců podle kategorií s intervalovým startem – 1 minuta po kategoriích
Přihlášky: Každá škola může přihlásit libovolný počet závodníků. Nejpozději do pondělí 14. září 2015
je potřeba zaslat předběžnou soupisku na adresu: jan.hlasecky@federalmogul.com . V den konání
závodu potom tuto soupisku spolu s pedagogy upřesníme a doplníme případné změny.
Startovné: Startovné se neplatí.
Kategorie:
Název:

Ročník narození:

1. minižactvo - dívky
2. minižactvo - chlapci

2007 - 2008
2007 - 2008

3. předžactvo - dívky
4. předžactvo - chlapci

2005 - 2006
2005 - 2006

5. mladší žačky - dívky
6. mladší žáci - chlapci

2003 - 2004
2003 - 2004

7. starší žačky - dívky
8. starší žáci - chlapci

2001 - 2002
2001 - 2002

9. kadetky - dívky
10. kadeti - chlapci

1999 - 2000
1999 - 2000

Organizační náležitosti:
- žáci se mohou zúčastnit pouze s pedagogickým dozorem, který odpovídá za žáky v průběhu celé
akce

Generální partner:

Partneři:

Mediální partner:

- každý závodník musí mít nepoškozenou přilbu a kolo v dobrém technickém stavu (za technický
stav kola zodpovídá majitel kola, závodník s kolem ve špatném technickém stavu nebude připuštěn
k závodu)
- v průběhu konání závodů bude zajištěn zdravotní dohled - Český červený kříž
- pořadatelé si vyhrazují právo na změny v programu závodů Cestovní náklady si hradí závodníci,
případně vysílající škola.
Časový harmonogram akce:
7:45 – 8:45
prezentace – v místě konání závodů
9:00 – 9:05
zahájení závodů
9:15 – 12:30 závody dle kategorií, doprovodný program
12:30 – 13:00 slavnostní vyhlášení výsledků
Hodnocení: V každé kategorii budou vyhlášeni tři nejlepší závodníci, kteří obdrží medaili, diplom a
věcnou cenu. Nejlepší tři doposud nenominovaní závodníci (závodnice) v každé kategorii také
budou nominování na finálový závod seriálu ve Vysokém Mýtě dne 27. 9.2015. Každý závodník
obdrží drobné občerstvení.
Informace:
http://www.hledasevitez.cz
Jan Hlásecký, jan.hlasecky@federalmogul.com , 604 636 480
Vít Hospodka, v.hospodka@seznam.cz , 733 108 789
Radek Kroulík, kroulik@oa-chocen.cz , 724 268 817
Jan Hlásecký, ředitel závodu
Tento rozpis byl schválen STK SCPK dne 6.9.2015 – Ing. Jiří Klicpera CSc.,

Jiří Klicpera
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Patronem akce je Jaroslav Kulhavý!!!
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