VELKÁ CENA ŽABNĚ
FORCE - SPAC 2021
časovka jednotlivců Slezského poháru
Junior SPAC
Termín: 22.5. 2021
Pořadatel: vedení SPAC ve spolupráci s Racingem Olešná a obcí Žabeň
Hlavní pořadatel: Pavel Krchňák
Velitel tratě: Roman Franta
Prezentace: od 8:00 v areálu SDH Žabeň, minimálně 40min. před startem daného účastníka
Startovné: členové SPAC 200Kč, nečlenové 250Kč.
Kategorie: dle soutěžního řádu SPAC
A - muži 19 až 29 let (nar. mezi 2002 až 1992 včetně)
B - muži 30 až 39 let (nar. mezi 1991 až 1982 včetně)
C - muži 40 až 49 let (nar. mezi 1981 až 1972 včetně)
D - muži 50 až 59 let (nar. mezi 1971 až 1962 včetně)
E - muži 60 až 65 let (nar. mezi 1961 až 1956 včetně)
F - muži 66 a starší (nar. v roce 1955 a starší)
M - junioři 15 až 18 let (nar. mezi 2006 až 2003 včetně)
ŽA - ženy 15 let až 39 let (nar. mezi 2006 až 1982 včetně)
ŽB - ženy 40 a starší (nar. v roce 1981 a starší)
Start: první závodník v 9:30hod. V pořadí kategorii: ŽB, ŽA, M, F, E, D, C, B, A
Startovné pro Junior SPAC: 100Kč bez občerstvení
Junior SPAC: dle soutěžního řádu SPAC
st. chlapci 13 až 14 let (roč. 2008 – 2007)
ml. chlapci 10 až 12 let (roč. 2011 – 2009)
st. dívky 13 až 14 let (roč. 2008 – 2007)
ml. dívky 10 až 12 let (roč. 2011 - 2009)
Start Junior SPAC: první závodník v cca 12:00hod (podle počtu přihlášených do hlavních
kategoriích) v pořadí ml. dívky, st. dívky, ml. chlapci, st. chlapci
Trasa: Start v Žabni u firmy Abex (kompostárna), odsud po účelové komunikaci směrem ke
křižovatce u mostu přes dálnici, na které se odbočí doprava směrem na Staříč. Ve Staříči za
restaurací U mlýna se odbočí doprava k firmě Útlum Jih (bývalý důl Staříč) a po jejich cestě do
Oprechtic, kde před křižovatkou u Oprechtic bude otočka a pojede se zpět s cílem cca 150m před
vjezdem do firmy Bo beton. Délka časovky 12km. Pro SPAC i Junior SPAC stejně dlouhá.

Přihlášení: přes web SPAC – přihlášení na závody. Uzávěrka přihlášek v pátek 21.5. v 16hod!!
v cca 19hod. bude zveřejněna startovní listina závodu. Závod bude měřen čipovou
technologii. Nebude možné se přihlásit v den závodu!!!
Ceny: první tři v každé kategorii
Vyhlášení nejlepších: proběhne po dvou nebo třech kategoriích (podle počtu přihlášených) na
hasičském hřišti
Občerstvení: zajišťuje SDH Žabeň na hasičském hřišti
Ostatní: závod se jede za silničního provozu, na vlastní nebezpečí,
závodníci se musí řídit pokyny pořadatelů,
povinná cyklistická přilba
Akce se bude řídit aktuálními opatřeními proti šíření koronaviru

