12. ROČNÍK MEMORIÁLU ALOISE DOHNALA

12. závod Force SPAC, mistrovství SPAC, Baby SPAC, Krajský přebor mládeže

Pořadatel:

Cyklistický klub Suchdol nad Odrou z.s., Městys Suchdol n.O.

Datum konání:

22.6.2019

Ředitel závodu:

Ing. Tomáš Dohnal - tel.: 604 592 548

Kancelář závodu:

Dům kultury a tělovýchovy (DKT)

Rozhodčí:

delegován ČSC

Startovné:

200 Kč všechny kategorie SPAC, 250 Kč příchozí, Baby SPAC 50 Kč, 100 Kč
doprovodná vozidla, záloha na čip licence nebo 100 Kč, v ceně startovného
občerstvení

Místo startu:

DKT, Komenského ul., Suchdol n.O.

Místo cíle:

Pohoř (na kopci u rozhledny)

Prezentace:

8,00 h – 9,00 h v kanceláři závodu

Pořadí startu:

9,30 h – kat. A, B, C – 3 okruhy, hlavní závod (83,5 km)
9,35 h – kat. D, M – 2 okruhy (54,5 km)
9,40 h – kat. E, Ž – 2 okruhy (54,5 km)
9,45 h – Baby SPAC – cíl u rozhledny na Veselí (14,5 km, převýšení cca 290 m)

Trať okruhu:

Suchdol n.O. – Mankovice – Hynčice – Veselí – Odry – Pohoř – Suchdol n. O.

Délka okruhu:

29 km

Lékařská pomoc:

Nemocnice Odry - tel.: 556 778 100
zdravotnická služba první pomoci

Podmínky:

1. Závod se jede dle pravidel SPACu a tohoto rozpisu. V rámci podpisu startovní
listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla
provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/200 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími
předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v cyklistické přilbě. Je si vědom, že je

povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí
provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a
nebezpečí.
2. Závod se jede za běžného silničního provozu, každý účastník je povinen
dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (zákon č. 361/ 200 Sb. o
provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001
Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. ( od
1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění ( od
1.5.2004) a pokyny pořadatelů
3. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené
4. Účastníci startují na vlastní nebezpečí
5. Cyklistické přilby jsou povinné!!!
6. Mechanická vozidla jsou povolena jen po zaregistrování a musí být
označena pořadovým číslem, které si řidič nalepí na zadní okno vozidla.
7. Závodníci jsou povinni 10 minut před startem své kategorie být k dispozici
rozhodčím k prezentaci, po projetí cílem se zařadit do vyznačeného koridoru a
nahlásit startovní číslo a jméno.
8. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trati
Baby SPAC:

Při prezentaci nutný podpis zákonného zástupce, kteří si zároveň ručí za převzetí
mladých závodníku v prostoru cíle a jejich přesun zpět na start.

Ceny:

První tři v kategorii peněžité, poháry
Vítěz hlavního závodu obdrží Pohár Memoriálu Aloise Dohnala a peněžitou prémii
Vyhodnocení ihned po dojetí hlavního závodu v zahradní restauraci v centru
Městyse vedle obecního úřadu

Protesty:

do 15 minut po vyhlášení výsledků se vkladem 300 Kč, který s neopodstatněným
protestem zůstává pořadateli

Užitečné:

v cílovém prostoru možnost občerstvení, možnost ubytování v Penzionu Poodří
(penzion se nachází hned vedle startu)

Sponzoři:

Městys Suchdol n.O., květinářství Bartek Fulnek, Agrosumak a.s., BCC s.r.o. –
průmyslové podlahy, Emonix Eletric s.r.o.

Mapa a profil okruhu:

