46. ročník MEZINÁRODNÍ TROFEJ ROKYCAN 2017
Český pohár, UAC a ŠUAC v silniční cyklistice

Pořadatel:

AC SPARTA PRAHA cycling o.s.

Termín:

pondělí 8. 5. 2017

Ředitel závodu:

Zdeněk Rubáš, Těškov 146, 33701 Rokycany, Tel 603917656

Hlavní rozhodčí:

dle nominace pořadatele a ČSC

Přihlášky:

UAC a ČP v místě startu na OÚ Těškov

Kancelář závodu:

Těškov u Rokycan - obecní úřad 9:30 –10:15 hod .

Startovné:

250,- Kč hotově na místě / žáci 50,- Kč

Startují:
1) 11:00 závod amatérů UAC - KOLOC Oil+ příchozí
11 okruhů x 6km celkem 66 km
2) 11:01 závod mladších a starších žáků IL Sano Cup
2 okruhy celkem 12 km (start i cíl v Těškově)
3) 13:00 hodin muži Český pohár Elite / U23/ a vybraní junioři
27 okruhů 162 km (start i cíl v Těškově)
Podmínka startu:

Platná licence ČSC, UAC pro rok 2017 + prohlášení pro příchozí

Předpis:

Závodí se podle platných pravidel UAC a ČSC, rozpisu ČP a tohoto rozpisu .
Trať závodu bude uzavřena v souladu s nařízením Policie ČR pro veřejnou
dopravu, proto všichni musí dodržovat ustanovení zákona a jsou povinni
uposlechnout pokynů policie, pořadatelů a rozhodčích.Všichni účastníci se
závodu zúčastňují na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody
účastníkům vzniklé nebo jimi způsobené.Pořadatel si vyhrazuje právo
nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných
okolností.

Trať závodu:

Silniční okruh Těškov délka 6 km – Těškov – skoro Holoubkov – Těškov

Ceny:

3 nejlepší v kategorii
Vyhlášení UAC v cca 13.30 hod v prostoru startu a cíle
UAC - Amatéři – věcné ceny 1 -3. místo dle kategorií
Žáci 500,- /300,-/ 200,- Kč společně viz.rozpis IL Sano Cup

Vyhlášení ČP ihned po dojezdu- dle rozpisu 13cen / 43 000,- Kč
Různé:

Závodníci se ztrátou 1 okruhu budou ze závodu odvoláni a bude jim uděleno
pořadí při posledním průjezdu cílem kdy jejich ztráta na hlavní pole bude 6.
minut. Tzn. před dostihnutím hlavního pole
Občerstvení v cíli závodu, testování kol Scott ,

Pořadatel si vyhrazuje právo nutných změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných
okolností.
Šatny a sprchy, ubytování: Fotbalový stadion FC Těškov., www.penzion-brdy.cz
Zdravotní zajištění:

Sanitar

Zdeněk Rubáš v.r.
Official address:
AC SPARTA PRAHA cycling z.s.
Nad Královskou oborou 1080/51
170 00 Praha 7 Letná
IC: 26549468
DIC: CZ26549468

