Rozpis
13. ročníku Memoriálu Stanislava Swiežyho a Českého poháru masters v cyklokrosu
1. Pořadatel:

ACK Stará Ves nad Ondřejnicí

2. Datum a místo konání: sobota 3. listopadu 2018 v 10:30 hod
3. Vedoucí činovníci:

ředitel závodu:
traťmistr:
hlavní rozhodčí:
komentátor:

4. Kancelář závodu:

Sokolovna TJ Sokol Stará Ves nad Ondřejnicí od 9:30 hodin do konce závodu.
Ukončení výdeje startovních čísel pro kategorie náboru, žáky, žákyně a kadetky v 10:15!
Ostatní nejpozději 60 min. před startem příslušné kategorie!

5. Přihlášky:

v kanceláři závodu a do 1. listopadu elektronicky na staroveskycyklokros@seznam.cz .

6. Trať závodu:

Okruh ve sportovním areálu TJ Sokol Stará Ves nad Ondřejnicí – okruh 2500 m.

7. Startují:

1. start
2. start
3. start
4. start
5. start

Pavel Nepraš, Stará Ves nad Ondřejnicí 418, tel.: 602 576 603
Bohumil Glombíček, Stará Ves nad Ondřejnicí
Petr Glogar
Toňo Ištván

veřejný závod dětí (nábor)
žáci, žákyně, kadetky
ČP masters C + D + ženy + juniorky + kadeti
ČP masters A + B
elite, U23, junioři

1 zkrácený okruh
20 min.
30 min.
40 min.
50 min.

10:30 hod.
10:50 hod.
11:30 hod.
12:30 hod.
13:30 hod.

8. Šatny:

v areálu TJ Sokol Stará Ves nad Ondřejnicí

9. Zdravotní zajištění:

Záchranná služba ČČK.

10. Předpis:

Závodí se podle platných pravidel ČSC, pravidel ČP masters a rozpisu tohoto závodu.
Všichni účastníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí a náklady, pořadatel neručí za škody
závodníkům vzniklé ani jimi způsobené.
Platná licence ČSC pro rok 2018 nebo prohlášení o zdravotní způsobilosti, u nezletilých
nutný podpis rodiče (trenéra).

11. Podmínka účasti:
12. Ceny:

žáci: první tři závodníci ceny věcné
žákyně, kadetky: první tři závodnice ceny věcné
kadeti:
1. m. – 600 kč, 2. m. – 400 kč, 3. m. – 300 kč, 4. m. – 200 kč, 5. m. – 150kč
junioři:
1. m. – 800 kč, 2. m. – 400 kč, 3. m. – 300 kč, 4. m. – 200 kč, 5. m. – 150 kč.
ženy, juniorky: 1. m. – 800 kč, 2. m. – 400kč, 3. m. – 300kč, 4. m. – 200 kč, 5. m. – 150 kč
muži elite + U23: 1. m. – 2000 kč 2. m. – 1000 kč, 3. m. – 500 kč, 4. m. – 300 kč,
5. m. – 300 kč, 6. m. - 300 kč
nejlepší zahraniční závodník elite + U23 – 500 kč
masters: v kategorii A, B, C, D prvních 5 ceny tekuté, ženy A, B první 3 ceny tekuté.
Vyhlášení vítězů, společné pro všechny kategorie v 15:00 hod.

13. Startovné:

žáci, žákyně: 50,- kč
masters - registrovaný: 200,kadeti, junioři, juniorky, ženy: 100,- kč
masters - neregistrovaný: 250,elite, U23: 150,- kč
Zahraniční závodníci v mládežnických kategoriích (žáci, žákyně, kadeti, kadetky, junioři,
juniorky) startovné neplatí.
Závod je měřen elektronicky čipy. Každý, kdo není přihlášen u ČP MASTERS, platí vratnou
zálohu 100,- Kč za číslo s čipem.

14. Různé:

- Pořadatel si vyhrazuje právo technických změn tohoto rozpisu, pokud k tomu bude donucen
nepředvídatelnými okolnostmi.
- Závodníkům je zakázáno rozjíždění se po trati během závodu.
- Možnost startu na jakémkoliv druhu kola - toto platí pouze pro kategorie: nábor,
žáci, žákyně, kadetky, muži elite, U23 a junioři (1., 2, a 5. start)! Kadeti, ženy a juniorky,
na jiném než cyklokrosovém kole, mohou startovat společně s kategorií elite, U23 a juniory.
V kategoriích ČP masters je povolen start pouze na cyklokrosovém kole!

Rozpis schválen dne 3. 10. 2018
Pavel Nepraš
ředitel závodu

Karel Kempný
předseda MSSC

