Pořadatel:

Cyklistický klub Frenštát p.R., o.s.

Datum konání :

neděle 25.08.2013

Místo startu:

Lichnov, u kostela

Cíl:

Lichnov, myslivecká chata nad fotbalovým hřištěm

Prezentace a
vyhlášení výsledků:

Lichnov u NJ, kulturní dům u kostela (prezentace 8.30 – 9.30 hod.)

Start :

10:00 hod, kat. A, B
10:05 hod, kat. C, M
10:08 hod, kat. D, E, ŽA, ŽB

Technická ustanovení : závodí se podle pravidel SPAC - přilba povinná!
Ředitel závodu:

Bc. Daniel Filip, tel. 724 474 847, danfilip@centrum.cz

Trasa závodu:

Lichnov, Okluk, Frenštát, Březiny, Bordovice – rozcestí, Lichnov (tzv. „lichnovský okruh“ –
délka 9,8 km), Vlčovice, Mniší (spojovací část – délka 5,4 km), Měrkovice, Kozlovice,
Hukvaldy, Mniší (tzv. „hukvaldský okruh – délka 13,2 km), Vlčovice, Okluk (spojovací část
– délka 5,15 km), cílové stoupání (délka 850 m, převýšení cca 77 m)

Startující kategorie dle pravidel SPAC:
Kategorie

Počet okruhů

Dělka

A (19 – 29 let), B (30 - 39)

4 x "lichnovský okruh" + 3 x "hukvaldský okruh"

90,2 km

C (40 - 49), M (junioři 15 – 18 let)

4 x "lichnovský okruh" + 2 x "hukvaldský okruh"

77,0 km

D (50 - 59), E (nad 60),
3 x "lichnovský okruh" + 1 x "hukvaldský okruh"
ŽA (ženy 15 až 29), ŽB (ženy 30 a více)

54,0 km

Startovné: bude uhrazeno při prezentaci (v ceně očerstvení) 100,- Kč pro členy SPAC a 130,- Kč ostatní
Závodníci, kteří nejsou členy SPAC, musí složit vratnou zálohu 100,- Kč za startovní číslo, které jim přidělí pořadatel.
Doplňkové bodovací soutěže:
Nejlepší sprintér:
kat. (A+B) *** (C+M) *** (D+E) *** (ŽA,ŽB), prémie v Lichnově u kulturáku (5-3-2-1 b.)
Nejlepší vrchař:
kat. (A+B) *** (C+M) *** (D+E) *** (ŽA,ŽB), prémie nad Hukvaldami (5-3-2-1 b.)
vítězové prémií musí závod dokončit, jinak cenu přebírá další v pořadí
Ceny:
putovní pohár pro nejrychlejšího z kategorie A+B, ceny a medaile pro jednotlivé kategorie
Různé: Závodí se podle pravidel SPAC a ustanovení tohoto rozpisu. Závod se jede za plného silničního provozu,
každý účastník je povinen respektovat pravidla silničního provozu, dbát pokynů pořadatelů. Každý účastník jede na
vlastní nebezpečí a pořadatel neručí za škody vzniklé účastníkům nebo jimi samými způsobené. Závod se jede za
každého počasí. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto rozpisu, pokud k tomu bude donucen vnějšími vlivy a
okolnostmi. Závod je otevřen pro všechny příchozí.

PLÁNEK TRATI VELKÉ CENY LAŠSKA
(LICHNOV – FRENŠTÁT – BORDOVICE – LICHNOV – VLČOVICE – MNIŠÍ – MĚRKOVICE – DOLNÍ SKLENOV –
HUKVALDY – MNIŠÍ – VLČOVICE – LICHNOV)
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