Cykloklub STAVMAL KLATOVY
pořádá
Mistrovství České republiky amatérských cyklistů
z pověření Sdružení amatérských cyklistů České republiky

Termín konání: časovka 17.7.2010 od 10.00 hod Klatovy
závod jednotlivců 18.7.2010 od 9.00 hod Klatovy
Způsob přihlášení: prostřednictvím přihlášky a platba startovného na účet závodu do 12.7.2010
č.ú 0328126053/0800 přihlášku najdete na stránkách ŠUACu. Ověření zda jste přihlášeni najdete
na stránkách ŠUACu pořadí startu časovky bude do 15.7.2010 na stránkách ŠUACu.

Kancelář závodu: 16.7.2010 od 18.00 do 20.00 hod ul.Čapkova/bývalá kasárna Rozvoj/
17.7.2010 od 7.30 hod ul.Čapkova /bývalá kasárna Rozvoj/ 18.7.2009 od 7.30 hod
ul.Čapkova /bývalá kasárna Rozvoj/ Startující předloží licenci sdružení SAC ČR, podepíše
startovní listinu, převezme startovní číslo.

Trať časovka: start u fotbalového hřiště Na Rozvoji, Čertovka, Ostřetice, Újezdec, Petrovičky a
zpět, celkem 16,7 km. Profil a trasa časovky .

Trať jednotlivců: ul.Čapkova, Činov, Bolešiny, Myslovice, Kroměždice, Kvaslice, Habartice,
Obytce, Kydliny, Kosmáčov, Lažánky, Činov /cíl kopec na Činovském okruhu/. Nájezd na
okruh 1,7 km, okruh 21,5 km, dojezd do cíle 2,1 km. Profil a trasa nájezdu, okruh a dojezd.

Start: 17.7.2010 v 10.00 hod start u fotbalového hřiště
18.7.2010 od 9.00 hod v ul.Čapkova od
9.00 hod kat.A 111,3 km od 9.15 hod
kat. B 111,3 km
po vjetí do posledního okruhu kat.B bude startovat kat. C 89,8 km
po 15.min. start kat. D 89,8 km po projetí do posledního kola kat.D
bude startovat kat. E 68,3 km po 15.min start kat. F 68,3 km po
projetí do posledního okruhu kat.F bude startovat kat. J 68,3 km

Vyhlášení výsledků: v prostorách ul.Čapkova vždy 30 minut po dojetí kategorie posledního
závodníka

Startovné: pro všechny závodníky přihlášení do 12.7.2010 jak na časovku tak na závod
jednotlivců 100,-Kč. 100,-Kč startovné časovka, 100,-Kč startovné závod jednotlivců po
12.7.2010 200,-Kč, možnost přihlášení před startem, s řazením na konec startovní listiny
Ředitel závodu: Kobylka Petr, Srbice 27, Klatovy I tel: 376 314 376,
fax: 376 312 310, mobil: 602 181 837
stavmal.kt@tiscali.kt
Hlavní rozhodčí: Jan Malát, mobil: 723 962 968
Různé: Soutěží se dle rozpisu tohoto závodu a soutěžního řádu SAC ČR.
Pořadatel si vyhrazuje právo změny oproti rozpisu. Každý startující, startuje na vlastní
nebezpečí a pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé nebo jimi způsobené.
Doprovodná vozidla zakázána. Závod se jede za plného silničního provozu,
každý účastník je povinen dodržovat
pravidla na pozemních komunikací. Zákaz časovkářských řídítek a nástavců v
závodě jednotlivců. Účastnící jsou povinni předložit při prezentaci svou platnou
licenci, kopii přihlášky a
doklad o zaplacení startovného Všichni závodníci budou k dispozici
rozhodčím 10 min. před startem. V případě vzdání je závodník
povinen nahlásit rozhodčím. Parkoviště ul.Čapkova. Občerstvení v
prostorách startu.
Ceny: pro všechny kategorie 1. až 3. místo poháry, pro vítěze dres mistra republiky SAC 2010

Partneři:
STAVMAL KLATOVY s.r.o. HADIKO
s.r.o Klatovy

Pod záštitou královského města Klatovy k výročí 750 let:

PŘIHLÁŠKA

Jméno:

Příjmení:

Adresa bydliště:

Tel. kontakt:

E-mail:

Oddíl:

Amatérská liga:

Kategorie:

Rodné číslo:

Účast v časovce:
Startovné uhrazeno
dne:

ANO / NE

Účast v záv.
jednotlivců:

ANO / NE

Podpis:

Při platbě startovného na účet 0328126053/0800 uveďte
jako VS (Variabilní Symbol) vaše rodné číslo.

