FORCE-SPAC 2018

1. Pořadatel

Cyklistický oddíl Loko Krnov

2. Termín závodu

12. 5 - 13. 5. 2018

3. Kancelář závodu

12. 5. 2018, Průmyslová zóna Krnov - Červený dvůr (na silnici I/57 ve
směru z Krnova na Opavu)
- recepce firmy Erdrich Umformtechnik s.r.o.,
Krnov, Červený dvůr 1130/39
13. 5. 2018, Býkov - fotbalové hřiště

4. Ředitel závodu

Sekanina Petr, e-mail: sekanina@spgs-szs.cz, tel.: 606347085

5. Hlavní rozhodčí

Alena Mlynářová, e-mail: mlynarova.a@seznam.cz, tel.: 733 707 736

6. Kategorie

Baby SPAC: žákyně (10 -14 let), žáci mladší (10-12 let), žáci starší (13
-14 let) SPAC: kadeti (15 – 16 let), kadetky (15 -16 let), juniorky (1718 let), junioři M ( 17-18 let), ženy ( 18 a 34 let), ženy masters (35 a
více let), muži masters E ( 60 a více let), muži masters D ( 50 – 59
let), muži masters C ( 40 – 49 let), muži masters B ( 30 – 39 let), muži
A ( 19 - 29 let), více na: http://www.spac-os.cz/soutezni-rad#b

7. Přihlášky

12. 5. 2018 v kanceláři závodu od 7 hod. s ukončením 30 min. před startem
1. etapy v dané kategorii.

8. Startovné

Závodníci SPAC 2018
400 Kč
Ostatní závodníci
500 Kč
Žáci, kat. M, hoši i dívky do 18ti let 100 Kč

9. Program

1. etapa - časovka na 4 km, 12. 5. 2018 od 9 hod.
Místo startu: Průmyslová zóna Krnov - Červený dvůr (na silnici I/57 ve
směru z Krnova na Opavu) – na okružní komunikaci průmyslové zóny
vpravo za areálem firmy Erdrich Umformtechnik s.r.o.
Trať závodu: okruh v délce 4 km vytvořený propojením komunikací v
nové a starší části průmyslové zóny s obrátkou u objektu firmy IVG
Colbacchini s.r.o.

Start prvního závodníka v 9:00 hod., startuje se po 30 sec.
Pořadí startu kategorií:
žákyně, žáci mladší, žáci starší, kadeti, kadetky, juniorky, junioři M,
ženy masters, ženy, muži masters E, muži masters D, muži masters C,
muži masters B, muži A
2. etapa, kritérium, 12. 5. 2018 od 13 hod.
Místo startu: Průmyslová zóna Krnov - Červený dvůr (na silnici I/57 ve
směru z Krnova na Opavu) – na stejném místě jako start 1. etapy
Trať závodu: okruh v délce 1300 m vytvořený novou okružní
komunikací průmyslové zóny. Okruh je uzavřen pro veškerý provoz.
Pořadí startu kategorií:
13:00 hodin - žáci ml., žáci st., žákyně

10 kol

13:30 hodin – ženy, ženy masters, kadetky, juniorky

15 kol

14:00 hodin - muži kat. D, muži kat. E

15 kol

14:30 hodin - muži kat. C, junioři, kadeti

25 kol

16:00 hodin - muži kat. A, muži kat. B

30 kol

Bodování:
Kategorie A, B, C, D, E, M, kadeti, ženy, kadetky, juniorky - bodovací
závod, každý 5. okruh se boduje 5, 3, 2 a 1 bodem, průjezdy 2 a 1
bod. Závěrečný okruh 10, 6, 4 a 2 body.
Ostatní kategorie - hladký závod
3. etapa, silniční závod, 13. 5. 2018 od 10 hod.
Místo startu: Býkov (u fotbalového hřiště)
Trať závodu: okruh Býkov, Láryšov, Krnov – letiště, Býkov – 7,6km
Předpokládané pořadí startu kategorií a délka závodu:
10:00 hod.: žákyně, žáci mladší, žáci starší, kadetky - 2 okruhy
10:30 hod. (po projetí druhého okruhu předchozího závodu):
kadeti, juniorky, ženy, ženy masters, muži masters E - 6 okruhů
12:30 hod. (po dojetí obou předchozích závodů):
muži masters D, muži masters C, junioři M – 8 okruhů
13:30 hod.: muži masters B, muži A – 9 okruhů

10. Hodnocení jednotlivců

Vítězem etapového závodu se stane závodník s nejnižším součtem
časů ze všech tří etap.
Čas započtený do tohoto součtu za 2. etapu (kritérium) bude stanoven
korekcí skutečně dosaženého času závodníka po projetí cílem pomocí
bonifikací za bodované průjezdy a penalizací za případné dojetí o celý
okruh.
Ve třetí etapě může nastat penalizace za případné dojetí závodníka o
celý okruh.
Bodování a bonifikace:
Boduje se průjezd každým pátým okruhem – 5,3,2 a 1 bod, průjezdy
2 a 1 bod a posledním okruhem – 10,6,4 a 2 body.
Za každý dosažený bod bude závodníkovi od času dosaženého v cíli
odpočtena bonifikace 1 sekunda.

Penalizace:
Závodník, který bude dojet v II. etapě o celý okruh neodstupuje ze
závodu, ale k dosaženému času mu bude připočtena penalizace 2 min.
za každý okruh, o který bude dojet.
Závodník, který bude dojet v III. etapě o celý okruh neodstupuje ze
závodu, ale k dosaženému času mu bude připočtena penalizace 20
min. za každý okruh, o který bude dojet.
Při rovnosti časů v konečném hodnocení na konci etapového závodu
rozhoduje:
1) lepší čas dosažený v časovce jednotlivců (měření na 0,01sec.)
2) nižší součet umístění v jednotlivých etapách
3) lepší umístění v poslední etapě
Vedoucí závodník v každé kategorií obdrží odlišné číslo na záda, ve
kterém je povinen startovat. Toto neplatí pro časovku jednotlivců.

11. Vyhlášení výsledků

13. 5. 2018, Býkov - fotbalové hřiště

12. Ceny

V každé etapě pro tři nejúspěšnější v kategorii medaile a drobnost
V celkovém pořadí tři nejúspěšnější v kategorii poháry a věcné ceny

13. Ostatní
-

-

závodí se podle tohoto rozpisu a pravidel SPAC
závod se koná za plného silničního provozu a závodníci jsou povinni dodržovat pravidla
silničního provozu. Bezpečnost závodníků při průjezdu křižovatkami bude zajištěna
částečným omezením provozu pořadatelskou službou. Okruh pro 2.etapu (kritérium) bude
pro silniční provoz zcela uzavřen.
závod je určen všem zájemcům o cyklistiku, takže není nutné být držitelem licence SPAC, ČSC
apod., neregistrovaní účastníci však vyplní „čestné prohlášení“, které bude k dispozici u
prezentace.

-

-

-

pořadí startu jednotlivých kategorií a závodníků i výsledky jednotlivých etap budou průběžně
zveřejňovány na webových stránkách www.atletikauni.cz a v prostoru startu a cíle.
závod řídí rozhodčí, který bude v prostoru cíle. Dbejte tedy pouze pokynů rozhodčího.
v cílovém prostoru bude umístěn ukazatel zbývajícího počtu kol.
po skončení 1. a 2. etapy bude vedoucímu závodníkovi každé kategorie přiděleno specielní
číslo, se kterým bude závodník povinen startovat v další etapě
sprchy budou zajištěny v arálu TJ Lokomotivy Krnov, Bruntálská 1223/59, 794 01 Krnov
pořadatelé nenesou žádnou zodpovědnost za škody účastníkům vzniklé, nebo jimi způsobené.
zdravotní zabezpečení : nemocnice Krnov
pro 1. a 2. etapu závodu je parkování vozidel zajištěno na parkovišti pro zaměstnance firmy
Erdrich Umformtechnik s.r.o., (vně areálu firmy), vjezd motorových vozidel do areálu firmy je
zakázán, pro 3.etapu závodu bude pro parkování možno využít areálu fotbalového hřiště v
Býkově
pořadatelé si vyhrazují právo nutných změn tohoto rozpisu.

Vyhlášení: 13. 5. 2018, Býkov fotbalové hřiště, po dojetí poslední kategorie.

