Generální partner ČSC

ŠKODA CUP 2021
Český pohár na silnici Elite a U23

Záboří
Pořadatel:

Termín:
Místo konání:
Ředitel závodu:
Velitel trati:
Hlavní rozhodčí:
Přihlášky:
Kancelář závodu:
Startovní čísla:
Porada:
Startovné:
Podmínka startu:
Startují:
Trať závodu:

CK Příbram z.s., Rožmitálská 261, 261 01 Příbram
ve spolupráci se
Společnost CYKLO-LIDICE, z.s., Smetanova 1538, 272 01 Kladno
sobota 24. července 2021, start ve 13,00 hodin
Záboří, 8 km jihozápadně od Blatné
Zdeněk Fous, 777 695 866, zdenekpb@volny.cz
Ondřej Wimmer, 606 559 471, wondra@seznam.cz
Simona Davídková, 603 568 044, simonadavidkova@email.cz
nejpozději do 22. 7. 2021 12:00h na webu https://cycling.sportsoft.cz
Zábořská hospůdka, Záboří 32 od 9:00 hodin do skončení závodu
vydávají se v kanceláři závodu od 9:00 do 10:45 hodin
v kanceláři závodu v sobotu 24. 7. od 11:30 hodin
viz rozpis ČP 2021
platná licence národní cyklistické federace pro rok 2021
muži Elite a U23
okruh o délce 13,3 km: Záboří – Čekanice – Lažany – Doubravice –
Nahošín - Bratronice - Záboří
Jede se 12 okruhů, tedy celkem 159,6 km

Předpis:

závod se koná podle platných pravidel cyklistiky a sportovně
technických směrnic ČSC, ustanovení rozpisu ČP mužů na silnici 2021
a ustanovení tohoto rozpisu závodu. Všichni účastníci závodu startují na
vlastní nebezpečí a náklady a jsou povinni uposlechnout pokynů
pořadatelů, policie a rozhodčích. Pořadatel neručí za škody účastníkům
vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných
technických změn oproti rozpisu závodu a to z důvodu
nepředvídatelných okolností.
Vyhlášení výsledků: ceny dle rozpisu ČP 2021. Vyhlášení 15 minut po dojezdu.
Zdravotní zajištění: Herzig Blatná, telefon: 733 505 098, 602 434 388, 383 423 984
Lékař závodu:
MUDr. František Paďour, tel. 603 891 439
Dopingová kontrola: Obecní úřad Záboří, Záboří 88.
Dopingová kontrola bude prováděna podle pravidel UCI a AVČR
Další ustanovení:
Závodník se ztrátou 10 minut na hlavní skupinu bude ze závodu
odvolán a nebude klasifikován (DNF).
Limit v cíli závodu je stanoven na 8% z času vítěze. V případě, že
závodník bude mít ztrátu větší, nebude v cíli klasifikován (DNF).
Mechanická vozidla: pořadí mechanických vozidel bude určeno na poradě a konvojová čísla
se budou vydávat po předložení platné licence ČSC pro rok 2021
Výdej vysílaček:
na poradě po předložení platné licence národní cyklistické federace pro
rok 2021
Vysílací kanál:
radiotour bude vysílat na frekvenci UHF CH1 448,490 MHz
Pevný bufet:
na okruhu mezi km 12 a 13
Zelená zóna:
500 metrů před a za bufetem
Podpisové archy:
všichni závodníci jsou povinni se podepsat do podpisových archů, které
budou vystaveny 70 minut před startem v prostorách startu. Ukončení
podpisů 10 minut před startem
Schváleno Schváleno zástupcem silniční komise dne: 8. 7. 2021
V9.01
Ondřej Vačkář

Záboří – okruh závodu

Výškový profil okruhu

Situační mapa startu, cíle a kanceláře závodu

Výškový profil poslední 3 km

Parkování v obci Záboří

