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5. ročník veřejného cyklokrosového závodu a závodu horských kol
s mezinárodní účastí
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Závod je pořádán a spolufinancován z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – Polská republika
2007 – 2013 v oblasti fondu mikroprojektů v Euroregionu SILESIA.

Pořadatel:

TJ SK VEHA TEAM ROHOV

Datum:

21. září 2013 - sobota

Místo konání:

Rohov, ul. Hlavní, okres Opava, Areál Na skládce

Vedoucí činovníci:

ředitel závodu:

Martin Vehovský tel.: 608 972 071

hlavní pořadatel:

Richard Švan

hlavní rozhodčí:

dle delegace KSC

Přihlášky:

v kanceláři závodu od 10,00 hod, nebo písemně předem zasílejte na
e-mail: realvehovsky@cmail.cz, nejpozději do 10. 09. 2013.

Kancelář závodu:

Rohov, ul. Hlavní, areál na skládce

Startovné:

- děti do 14 let

neplatí

-příchozí MTB (muži i ženy)

100,--Kč

-kadeti + juniorky
-muži ELITE, U-23, ženy, Masters a junioři

50,--Kč
100,--Kč

Úhrada startovného je oproti poskytnutí občerstvení!!!
Podmínka startu:

Platná licence národního svazu pro rok 2013
Pro kategorii dětí – souhlas rodičů
Příchozí - na vlastní nebezpečí

Startovní kategorie: nábor
-

Děti do 8 let věku - délka 300m

start: 10.45 hod.

-

Děti do 9 let věku – délka 600m

start: 11.15 hod.

-

Děti do 11 let věku – délka 900m

start: 11.45 hod.

-

Veřejný závod COPA COBRAM

start: 12.30 hod.

Příchozí MTB

-

hoši 12-14 let – délka 1.600m

start: 12.15 hod.

Příchozí MTB

-

muži a ženy - délka 60min

start: 13.00 hod.

Společné kategorie:

a) kadeti, kadetky, juniorky

25min

start: 14.10 hod.

b) všechny kategorie Masters, ženy

30mi

start: 15.00 hod.

c) muži Elite, U-23 a junioři

60mi

start: 15.45 hod.

Pořadatel si vyhrazuje dodatečné provedení úprav startů jednotlivých kategorií, či jejich dodatečné
rozdělení.
Každý účastník smí startovat pouze v jedné kategorii.
Trať závodu: Celková délka trati cca 2.500 m. Částečně asfalt, částečně nezpevněná komunikace,
část louka, umělé překážky, písečné pole.
Depo:

Ve vymezeném prostoru – zdvojené

Předpis:
Závod se koná podle platných pravidel ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. Všichni
účastníci musí dodržovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. a uposlechnout pokynů policie,
pořadatelů a rozhodčích. Všichni účastníci se závodu zúčastňují na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí
za škody účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických
změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídatelných okolností
Technická připomínka:

Trať je upravena pro jízdu na horských kolech, která jsou povolena
i v kategorii cyklokros.

Šatny, sprchy:

Areál TJ Spartak Rohov – oddíl kopané – vzdálený cca 250m

Zdravotní zajištění:

Hana Fedáková – zdravotní sestra, tel.: 739 108 752

Ceny:

Děti do 11 let – všichni medaile, první 3 v kategorii věcné ceny
Ostatní - první 3 závodníci v každé kategorii obdrží poháry a věcné
i finanční ceny.

Všichni účastníci obdrží upomínková trička s emblémem Euroregionu Silesia.

Vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií bude pro první část ve 13.45 hod.
Všem ostatním účastníkům budou předány věcné ceny po skončení závodů společných kategorií
v cca 17.00 hod. v prostoru startu a cíle.

Občerstvení:

Pro účastníky závodů a diváky je zajištěno bohaté občerstvení, tombola, kulturní
vystoupení, hudební disco produkce.

V 18.00 hod. bude provedeno slosování věcné tomboly.
Rohov, 08.03.2013

Schváleno STK MSSC dne ………………………..

Martin Vehovský, ředitel závodu

