Velká cena Frýdku-Místku
Časovka pořádána v rámci seriálu: FORCE – SPAC 2020
Pořadatel:

Cyklistický oddíl Racing Olešná Frýdek-Místek

Datum konání:

neděle 07.06.2020 v 10 hod.

Prezentace a místo startu:

Morávka Mountain Resort s.r.o., 739 04 Morávka

Registrace:

registrace na časovku je možná pouze přes internetové stránky
https://www.atletikauni.cz/ do 04.06.2020 23:59.
Na místě v den závodu přihlašování nebude možné!!!

Prezentace:

Prezentace v den závodu bude ukončena vždy 30 min před startem příslušné
kategorie.

Startovné:

závodníci s licencí SPAC 150 Kč, bez licence 200 Kč. Prosíme všechny závodníky, aby
u sebe, z hygienických důvodů, měli přesnou částku!

Kategorie a pořadí startu:

ŽB, ŽA, F, E, D, M, C, B, A. Startovní časy budou vyvěšeny na stránkách
pořadatelského týmu a také na stránkách SPACu. Závodník bude k dispozici
pořadatelům v místě startu 5 min před vlastním startem.

Vyhlášení:

Vždy první tři v dané kategorii po dojetí dané kategorie.

Ředitel závodu:

Roman Hlaušek, racingolesna2015@gmail.com, tel.: +420 724 043 338

Ostatní pokyny pořadatele:

Závodník musí mít před startem a po dojetí nasazenou ochranu dýchacích cest (ústa,
nos). Doporučujeme si vzít tzv. „tunel“, který natolik neomezuje dýchání. Dále
prosíme všechny, aby v této výjimečné situaci respektovali základní hygienická
pravidla, omezili blízký kontakt na minimum a neshromažďovali se na jednom místě.
Respektujte upozornění a doporučení pořadatelského týmu – nerespektování
podmínek může mít za následek diskvalifikaci!

Trať závodu:

https://www.bikemap.net/en/r/4974216/#12.26/49.56175/18.53854
Morávka – parkoviště u památníku Tří partyzánů, zastávka Bebek a zpět.
Délka tratě: 18 km pro všechny kategorie.

Různé:

Závod se jede za plného silničního provozu, každý je povinen dodržovat Zákon č.
361/2000 sb. o provozu na pozemních komunikacích, dbát pokynů Policie a
pořadatelské služby. Každý účastník jede na vlastní nebezpečí a pořadatel neručí za
škody vzniklé účastníkům nebo jimi samými způsobené. Závodí se podle pravidel
rychlostní cyklistiky - přilba povinná!! Závod se jede za každého počasí. Pořadatel
závodu si vyhrazuje právo na změnu tohoto rozpisu, pokud bude k tomu donucen
vnějšími vlivy a okolnostmi.

TĚŠÍME SE NA VAŠÍ ÚČAST!
Cyklistický oddíl Racing Olešná
www.racingolesna.cz

