Oddíl cyklistiky TJ TŽ Třinec pořádá:
22. ročník cyklistického závodu

Tour de Javorový 2019
závod do vrchu s hromadným startem
závod je zařazen do



Slezského poháru FORCE – SPAC 2019 soutěž pro neregistrované cyklisty + Baby SPAC
Moravskoslezského poháru mládeže v silniční cyklistice 2019

Pořadatel a technické zajištění: Oddíl cyklistiky TJ TŽ Třinec
Ředitel závodu: Vlastimil Cichý
Hlavní rozhodčí: delegát MSSC
Datum konání: neděle 16.6.2019
Zdravotní zajištění: HS Beskydy
Start: TYRA – Stáje (penzion Stáje) první kategorie startuje v 10:00 hod, startuje se hromadně po vlnách s intervalem 5 min. Pro
kategorie žáci, žákyně a Baby SPAC si pořadatel vyhrazuje právo na změnu trati (bude upřesněno před závodem).
Cíl: Hlavní závod: Chata Javorový (964m n.m.)
Prezentace: Online přes stránku SPAC - http://www.spac-os.cz
Osobně v kanceláři v den závodu od 8:00 – 9:30 hod. (penzion Stáje ).
Startovné: 150,-Kč - muži, ženy, junioři s licencí SPAC
50,-Kč - děti (do 18-ti let)
200,-Kč - ostatní
Kategorie:

žáci mladší
žáci starší
žákyně
kadeti
kadetky
junioři
juniorky
Baby SPAC

(ročník 2007 - 2008)
(ročník 2005 – 2006)
(ročník 2005 – 2008)
(ročník 2003 – 2004)
(ročník 2003 – 2004)
(ročník 2001 – 2002)
(ročník 2001 – 2002)
(ročník 2005 – 2006)

MUŽI-A
MUŽI-B
MUŽI-C
MUŽI-D
MUŽI-E
ŽENY-A
ŽENY-B
Baby SPAC

(ročník 1990 – 2000)
(ročník 1980 – 1989)
(ročník 1970 – 1979)
(ročník 1960 – 1969)
(ročník 1959 a starší)
(ročník 1980 – 2000)
(ročník 1979 a starší)
(ročník 2007 – 2009)

Pro letošní rok SPAC vyhlašuje dvě dětské kategorie a to 13-14 let (roč. 2005 - 2006) a 10-12 let (roč. 2007 - 2009). Chlapci a
dívky budou soutěžit společně. V každé kategorii budou na závěrečném vyhlášení oceněni minimálně tři nejlepší v každé
kategorii. Vyhlásit samostatně chlapce a dívky na závěrečném hodnocení si vyhrazuje vedení SPAC.
Trať: Hlavní trať – 7500m s převýšením 490 m
Vyhlášení vítězů: po dojetí všech kategorií v místě startu ( Tyra – Penzion Stáje )
Ceny: Pro první tři závodníky v každé věkové kategorii
Poučení pro startující : Každý účastník je povinen chovat se dle pravidel návštěvníka CHKO Beskydy. Závod se jede po účelové
komunikaci lesního závodu, která svými parametry neodpovídá podmínkám provozu na pozemních komunikacích. Účast všech je
možná jen na vlastní nebezpečí. Lesy ČR s.p. nebudou nést odpovědnost za případné vzniklé kolize či nehody. Doprovodná
vozidla nejsou povolená. Je možné použít lanové dráhy na Javorový vrch. V průběhu konání akce budou respektována ustanovení
zákona č. 289/95 Sb. o lesích (zejména § 20, odst.1 písm. a, g, k, o). Upozorňujeme na dodržování § 20 odst.1 písm. j, zákona
č.289/95 Sb. o lesích – zákaz jízdy na kole mimo lesní cesty a vyznačené trasy!
Závodí se podle pravidel rychlostní cyklistiky, sportovně technických směrnic ČSC a usnesení tohoto předpisu. Každý startující
závodí na vlastní nebezpečí a plně zodpovídá za škody způsobené sobě i ostatním závodníkům. Pro účast je povinná cyklistická
přilba. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto rozpisu, pokud ho k tomu donutí vlivy a okolnosti. Návrat závodníků do
prostoru startu povolen, až po dojetí posledního startujícího !!! Vyhlášení vítězů závodu proběhne ihned po zpracování výsledků
v prostoru cíle závodu. Odměněni budou první tři závodníci v každé kategorii. Bližší specifikace týkající se bezpečnosti
startujících a organizace závodu, budou sdělena před zahájením závodu. Závod se koná za každého počasí.

Informace: Zdeněk Opěla 774 307 203
Rozpis schválil Kempný Karel 16.4.2019
Předseda MSSC Ostrava

