Mistrovství České republiky amatérských cyklistů
Pořadatel:
- Cyklistický klub Královice + obec Královice u Slaného
Účastníci:
- cyklisté „amatéři“, kteří jsou členy některé z lig sdruţených v SAC ČR (Sdruţení
amatérských cyklistů české republiky), příslušnost k ligám bude ověřována
- „příchozí“ startovat nemohou
Termín konání:
1) časovka jednotlivců 16. 7. 2011 od 13:00 hod.
2) silniční závod 17. 7. 2011 od 9:30 hod., resp. od 13:30 hod.
Způsob přihlášení:
- prostřednictvím přihlášky na www.mrsac2011.tode.cz a zaplacením startovného do
data uzavírky přihlášek na 2242456173/0800, při platbě jako variabilní symbol uveďte
Vaše rodné číslo (důleţité pro identifikaci platby)
- uzavírka přihlášek na časovku 9. 7. 2011, na silniční závod 10. 7. 2011
- informaci, zda jste přihlášeni, naleznete na stránkách závodu
- startovní listina časovky bude zveřejněna dne 13. 7. 2011, silnice 14. 7. 2011
Kancelář závodu:
- 15. 7. 2011 (časovka a silnice) od 17:00 do 20:00 hod. v Královicích u Slaného
v kulturním domě
- 16. 7. 2011 (časovka) od 10:00 hod. do 15:00 hod. v Královicích u Slaného
v kulturním domě
- 17. 7. 2011 (silnice) od 7:30 do 9:15 (kategorie C, D, E, J, Ţ), od 10:00 do 12:30
(kategorie A, B) v Královicích v kulturním domě
- startující předloţí licenci některé z lig sdruţených v SAC ČR, kterou bude
reprezentovat, podepíše startovní listinu a převezme startovní číslo a čip
Trať časovky:
- start v obci Královice v prostoru autobusové zastávky, Trpoměchy, Slaný, Tuřany,
Hvězda, před odbočkou na Drnek otočka a zpět
- cíl je v mírném stoupání za obcí Trpoměchy ve směru na Královice
- délka 28,3 km
Trať silničního závodu:
- start v obci Královice u autobusové zastávky směrem na Neprobylice, dále Kutrovice,
Kvílice, Třebíz, Hořešovice, Pozdeň, Jedomělice, Tuřany, Slaný, Trpoměchy,
Královice
- cíl je 300 m za obcí Královice po trase závodu
- délka okruhu je 29 km
Start:
- 16. 7. 2011 (časovka) od 13:00 hod. po jednotlivých kategoriích v tomto pořadí (Ţ, J,
E, D, C, B, A), závodníci startují v intervalu 1 minuta

-

17. 7. 2011 (silnice) od 9:30 hod. kat. C, v 9:40 kat. D, v 9:50 společný start kat. E, J,
Ţ, ve 13:30 kat. A, ve 13:40 kat. B

Délka silničního závodu pro jednotlivé kategorie:
- kat. E, J, Ţ, D 58 km (2 okruhy)
- kat. C, B, A 87 km (3 okruhy)
Vyhlášení výsledků:
- v kulturním domě obce Královice
- 16. 7. 30 minut po dojetí posledního časovkáře do cíle závodu
- 17. 7. pro kategorie C, D, E, J, Ţ 30 minut po dojetí posledního závodníka z daných
kategorií, nejpozději však ve 12:45
- pro kategorie A, B 30 minut po dojetí posledního závodníka z daných kategorií
Startovné:
- pro účastníky časovky jednotlivců přihlášené (včetně zaplacení) do 9. 7. 2011 činí 100
Kč
- pro účastníky silničního závodu přihlášené (včetně zaplacení) do 10. 7. 2011 činí
100Kč
- pro později přihlášené 200 Kč na závod (v časovce řazení na konec startovní listiny)
- startovné se nevrací
Ředitel závodu:
- Milan Miller, Královice 54, 274 01 Slaný
- tel. 722 203 661
- email: milan.miller@quick.cz
Zástupci ředitele:
- Ing. Luděk Šofr (tel. 602 460 332)
- Ing. Milan Miller (tel. 736 423 679 – informace)
Ceny:
- pro všechny kategorie poháry (1. – 3. místo), pro vítěze jednotlivých kategorií dres mistra
republiky SAC 2011
Další informace:
- soutěţí se dle rozpisu závodu a soutěţního řádu SAC ČR
- rozjíţdění na trase během závodů se trestá diskvalifikací
- pořadatel si vyhrazuje právo na změny oproti rozpisu
- kaţdý startující startuje na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody závodníkům
vzniklé ani jimi způsobené
- doprovodná vozidla zakázána
- závod se jede za plného silničního provozu a kaţdý účastník je povinen dodrţovat
pravidla provozu na pozemních komunikacích a pokyny pořadatelů
- zákaz pouţívání časovkářských řídítek a nástavců v silničním závodě jednotlivců
- účastníci jsou povinni při prezentaci předloţit svou platnou licenci ligy, kterou na
mistrovství reprezentují a doklad o zaplacení startovného (při platbě sloţenkou na
účet)
- všichni závodníci budou v prostoru startu nejpozději 5 minut před zahájením závodu
- závodník, který závod nedokončí, je povinen toto nahlásit v místě prezentace

-

občerstvení bude zajištěno po závodě v prostorách kulturního domu
WC, sprchy a myčka kol bude k dispozici
zdravotní zajištění nemocnice Slaný

Možnosti ubytování:
- ubytování je moţné v ubytovacím zařízení firmy Linet, spol. s r. o. , Ţelevčice 5, 274
01 Slaný, tel. 312 576 111, email: info@linet.cz (vzdálenost od Královic cca 4 km),
další moţnosti jsou především ve Slaném (5 km od Královic), internetové stránky
některých ubytoven a hotelů: www.primaubytovny.cz, www.atlashotel.eu,
www.hhd.cz, www.vshslany.cz
Možnosti parkování:
- parkování je zajištěno v prostoru obce
- při příjezdu je nutné respektovat pokyny pořadatelů, kteří Vás nasměrují
Sponzoři:
- Obec Královice, firma Viessmann, firma ADSUM, Aleš Hanousek – stavební činnost

Trasa časovky jednotlivců

Profil časovky jednotlivců

Trasa silničního závodu

Profil silničního závodu

Zde se nachází obec Královice

Letecký pohled na obec

Zde, v kulturním domě s hospůdkou, se uskuteční prezentace, občerstvení a vyhlašování
výsledků

V prostoru autobusové zastávky bude start časovky jednotlivců i hromadného závodu

