CYKLISTICKÝ SILNIČNÍ ZÁVOD
„LOPATA – CYKLO POINT“
sobota 13.4.2019
OTEVŘENÝ ZÁVOD SERIÁLU ŠUAC/ZAL A ZÁVOD DĚTÍ DO 14ti LET
V PLZNI NA „LOPATÁRNĚ“
Přijďte si zazávodit na plzeňský tradiční cyklistický okruh - na „Lopatu“ - v amatérském závodě
zařazeném do série silničních závodů ŠUAC/ZAL, který je otevřený i pro příchozí. Pro děti ve věku
6 - 14 let je připravený závod na 1 km a 3 km na uzavřeném asfaltovém okruhu.
Místo konání: Plzeň – Doubravka, sportovní areál SK RAPID PLZEŇ – tzv. „Lopatárna“, příjezd z Chrástecké ulice těsně u
mostu přes řeku Úslavu (parkování aut je možné přímo v areálu)
Datum: sobota 13.4.2019
Pořadatel: AXON SPORT TEAM, z.s., Kamil Ackermann, tel. 739 564 069, kamilackermann@email.cz
Hlavní partner: Cyklo Point Plzeň, Skupova 24 (obchodní dům LUNA) – cyklistická prodejna
Závod ŠUAC/ZAL: pro všechny kategorie bodovací závod na 50 okruhů (délka jednoho okruhu 1,05 km), boduje prvních 15
v každém balíku: Balík I: 1. – 15 bodů, 2. – 14 bodů, 3. – 13 bodů …… Balík II: 1. – 15 bodů, 2. – 14 bodů, 3. – 13 bodů ……
Přihlášky: přednostně do 9.4.2019 na www.suac.cz, výjimečně na místě v den závodu 9:00–9:30
Prezentace: 13.4.2019 v místě startu závodu od 9:00 do 10:30 hod.
Start všech kategorií bodovacího závodu (společný): v 11:00 hod.
Kategorie:
 Balík I:
o
o
o
o
 Balík II:
o
o
o
o
o
o

Junioři 15 – 18 let (ŠUAC/ZAL a příchozí)
Členi ŠUAC/ZAL 18 – 29 let
Členi ŠUAC/ZAL 30 – 39 let
Příchozí do 39 let
Členi ŠUAC/ZAL 40 – 49 let
Členi ŠUAC/ZAL 50 – 59 let
Členi ŠUAC/ZAL 60 - 69 let
Členi ŠUAC/ZAL 70 a více let
Ženy (ŠUAC/ZAL a příchozí)
Příchozí 40 let a více

Startovné pro všechny kategorie:
při přihlášení do 9.4.2019 (platí se až při prezentaci): 200,- Kč
při přihlášení v den startu: 250,- Kč
DĚTI STARTOVNÉ NEPLATÍ

Závod dětí: hromadný závod po kategoriích:
6 – 8 let: 1 okruh
9 – 11 let: 1 okruh
12 – 14 let: 3 okruhy
Start dětského závodu: 10 minut po dojezdu bodovacího závodu, tj. přibližně v 13:00 hod.
Povinné vybavení všech závodníků: cyklistická přilba
Pořadatel připraví pro účastníky po závodě malé občerstvení.
Účastníci závodu berou na vědomí, že se závodu účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí a že pořadatel neručí za
škody na majetku a poškození zdraví účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené. Za děti, které se zúčastní závodu, odpovídají
jejich zákonní zástupci. Pro dětské účastníky je povinný doprovod dospělé osoby.

