15. závod FORCE – SPAC 2021
JUNIOR SPAC

DO VRCHU PUSTEVEN (časovka jednotlivců)
51. ročník veřejného cyklistického závodu
Pořadatel:

Cyklistický klub Frenštát pod Radhoštěm, z. s.

Ředitel závodu:

Roman Galatík, Frenštát p. R.
tel.: 605 205 203, e-mail: roman.galatik@tiscali.cz

Datum konání:

Sobota 18.září 2021 v 10:00 hod.

Kancelář závodu:

Hotel Beskyd, Trojanovice 700 (1,5 km pod Ráztokou)

Prezentace:

Hotel Beskyd, Trojanovice 700, od 8:30 hod. do 9:30 hod.

Startovné:

hrazeno hotově při prezentaci, 100 Kč členi SPAC, 150 Kč příchozí, 50 Kč mládež.

Start:

10:00 první závodník kategorie A, B, C, D, E, F, M, ŽA, ŽB.
Každý další závodník vždy v 30 sekundových intervalech.
Mládež (st./ml. žáči a žákyně) startují po odjetí seniorských kategorií (kratší trať).

Místo startu:

Ráztoka u hotelu Ráztoka (vyhlášení u Hotelu Beskyd)

Trasa a délka závodů:

trasa po Knížecí cestě, nový asfaltový povrch, délka 5,6 km pro seniorské kategorie,

Cíl závodu:

délka 3 km pro mládežnické kategorie žáci a žákyně.
Pustevny

Prémie:

5.000,- Kč pro prvního závodníka, který překoná čas 15 minut na trati 5,6 km

Kategorie:

Mládež:

Poznámka:

A ( 19-29 let), nar. mezi 2002-1992
B ( 30-39 let) nar. mezi 1991-1982
C ( 40-49 let) , nar. mezi 1981-1972
D (50-59 let) nar. mezi 1971-1962
E (60-55 let), nar.mezi 1961 - 1956
F (66 a více) nar 1955 a starší
M ( 15-18 let, nar. mezi 2006-2003)
Ženy A (15-39 let) nar.mezi 2006-1982)
Ženy B (40 let a starší) nar. 1981 a starší
Starší žáci
2008-2007
Mladší žáci 2009-2011
Starší žákyně 2008-2007
Mladší žákyně 2009-2011
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1) se závodníkem, který v den závodu nedovršil 15 let, musí k prezentaci přijít i
zákonný zástupce, který si zároveň ručí za jejich bezpečnost.
2) cyklistická přilba je povinná podmínka startu i po dobu absolvování závodu
3) typ kola je bez omezení kromě zákazu startu na elektrokolech

Ceny:

první tři závodníci každé kategorie obdrží věcné ceny dle možností sponzorů a dárců

Závodí se podle pravidel SPAC (http://www.spac-os.cz/pravidla) 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.

