O CENU CONTINENTALU FRENŠTÁT p.R.
8. závod Slezského poháru amatérských cyklistů

Pořadatel:

Cyklistický klub Frenštát pod Radhoštěm, o.s.

Ředitel závodu:

Miroslav Ondřejka, Rožnovská 1161, Frenštát pod Rad.,
tel.: 603 146 616, e-mail: ondrejci@jetbox.cz

Datum konání:

2. července 2011 v 10:15 hod

Prezentace:

u Hotelu Přerov, nám. Míru, Frenštát pod Rad. od 8:00 hod do 9:30 hod

Kancelář závodu:

u Hotelu Přerov, nám. Míru, Frenštát pod Rad.

Startovné:

100,- Kč při prezentaci

Start:

všechny kategorie

Kategorie:

A - muži 19 až 29 let (nar. mezi 1992 až 1982 včetně)

10:15 hod

B - muži 30 až 39 let (nar. mezi 1981 až 1972 včetně)
C - muži 40 až 49 let (nar. mezi 1971 až 1962 včetně)
D - muži 50 až 59 let (nar. mezi 1961 až 1952 včetně)
E - muži 60 a starší (nar. v roce 1951 a starší)
M - junioři 15 až 18 let (nar. mezi 1996 až 1993 včetně)
Ž (A) - ženy 15 až 29 let (nar. mezi 1996 až 1982 včetně)
Ž (B) - ženy 30 a více let (nar. v roce 1981 a starší)
Poznámka :

se závodníkem, který v den závodu nedovršil 15 let věku, musí k prezentaci
přijít i rodič.

Ceny: první tři závodníci každé kategorie obdrží poháry a věcné ceny
první tři závodníci celkově finanční odměny
1. místo - 2.000 Kč, 2. místo – 1000 Kč, 3 místo 500 Kč
Místo startu a vyhlášení:

nám. Míru, Frenštát pod Rad.

Trasa a délka závodů:

nám. Míru, Frenštát pod Rad., – Trojanovice – Ráztoka - Pustevny
http://www.bikemap.net/route/379675
Délka závodu: 11,3 km Celkové převýšení: 610 m

Cíl závodu :

Pustevny

Předpis:
Závodí se podle pravidel SPAC a ustanovení tohoto rozpisu.
Všichni účastníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé
nebo jimi působené.
Všichni účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů, rozhodčích a policistů. Závod se jede za
plného silničního provozu a proto jsou závodníci povinni respektovat ustanovení Zákona č. 361 / 2000
Sb. a vyhlášky č. 341/2002 Sb., příloha 13.
Různé:

Závod se jede za každého počasí.
Pořadatel si vyhrazuje právo nutných změn tohoto rozpisu.

