Lowell pro Šafrata team Bohumín

a město Bohumín
pořádají

M Memoriál
J Jana Ferdyna
Rozpis silničního cyklistického závodu Hodinovka pořádaného jako
-

1. závod Slezského poháru amatérských cyklistů 2011
3. etapa Master Prix 2011

Technický
pořadatel

Lowell pro Šafrata team Bohumín – oddíl cyklistiky
s finanční výpomocí Města Bohumín

Termín závodu

23. 4. 2011

Kancelář
závodu

Restaurace u Bystroňů v Dolní Lutyni – Neradu

Přihlášky

v kanceláři závodu od 9h s ukončením 15 minut před startem
kategorie

Ředitel závodu

Galuška Tomáš, Opavská 1110, 708 00 Ostrava Poruba
tel. 605 264 252

Hlavní
rozhodčí

Šafrata Rostislav, B.Němcové 679, 735 81 Bohumín
tel. 603 203 040

Trasa závodu

na bohumínskolutyňském okruhu 7,1 km (viz plánek)
závod je vypsán na 1h. Počet kol bude určen dle rychl. prům.
Předběţně kategorie A,B 5-6kol + dojezd délka závodu 42,5km
Předběţně kategorie C,D,M 5-6kol + dojezd délka závodu 42,5km
Předběţně kategorie E,ŢA,ŢB 4-5kol + dojezd délka závodu 35,5km

Cíl závodů

Přibližně 500m od místa startu po směru jízdy. Cíl je v místě dřívějších
ročníků u základní školy. Prosím respektujte dojezdový koridor!

Vyhlášení
výsledků

15 min. po dojezdu každého závodu

Pořadí startů :
10:00 hod. - kategorie E
- kategorie ŢA
- kategorie ŢB
11:15 hod

(60 a více let)
(15 a více let)
(30 a více let)

Vyhlášení výsledků kategorie E,ŢA a ŢB

11:30 hod. - kategorie C
- kategorie D
- kategorie M

(40-49 let)
(50-59 let)
(15-18 let)

12:45 hod. Vyhlášení výsledků kategorie C,D a M
13:00 hod.

14:15 hod.
Startovné :
Úhrada
Ceny:

(19-29 let)
(30-39 let)

Vyhlášení výsledků kategorie A a B

100,- Kč (bude použito k částečné úhradě nákladů, s pořádáním akce
spojených).

:

Různé

- kategorie A
- kategorie B

- kaţdý účastník dostane drobné občerstvení
- nejúspěšnější tři závodníci kaţdé vypsané kategorie obdrţí věcné
ceny

- závodí se podle tohoto rozpisu a pravidel SAC ČR – takţe PŘIPOMÍNKY
s odvoláním na pravidla ČSC jsou bezpředmětné a zbytečné.
- závod je určen všem zájemcům o cyklistiku, takţe není nutné být drţitelem licence SPAC, ČSC apod., neregistrovaní účastníci však vyplní
„čestné prohlášení“, které bude k dispozici u prezentace.
- závod řídí rozhodčí a jeho délku tedy nemohou ovlivnit diváci, pokřikující
na závodníky z chodníku (i kdyby se jmenovali Kempný nebo Mosler).
- pořadatelé si vyhrazují právo nutných změn tohoto rozpisu.
- pořadatelé nenesou ţádnou zodpovědnost za škody účastníkům vzniklé,
nebo jimi způsobené.

Upozornění :
Vzhledem k tomu, že se závod jede za plného silničního provozu, jsou závodníci povinni řídit se
ustanoveními Zákona č. 361/2000 Sb. a Vyhlášky č. 341/2002 Sb.
Zdravotní zabezpečení : nemocnice Bohumín
safrata.cyklo@centrum.cz
sksafrata.sweb.cz

Petr Sikora
předseda SK

Galuška Tomáš
ředitel závodu

Sponzoři závodu:

www.lowellpro.cz

www.cyklo-morava.cz

602 510 136

728 383 553

