
OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ PARDUBICKÉHO a KRÁLOVÉHRADECKÉHO 
KRAJE  

v cyklistickém silničním závodě jednotlivců  
Datum: Neděle 11. května  2014 

Místo: Hlinsko – Blatno - Cihelka 

Pořadatel : Z pověření Svazu cyklistiky Pardubického kraje CK MTB Maraton Hlinsko 

Ředitel závodu: Petr Svoboda  mob.: 731029990 

Hlavní rozhodčí : Mgr. Petr Pluhař, NC, Seč    

Zdravotní služba: Poliklinika Hlinsko a RZS Pardubice 

Přihlášky:  www.sport-aktiv.cz , nebo e mailem: ckmtb.prihlasky@seznam.cz s uvedením celého 

jména, oddílu, čísla licence a kódu UCI  

Prezence : v závodní kanceláři v místě startu  

žactvo a kadetky od 8:00 do 9:00 hod. 

ostatní kategorie do 10 30 hod. 

uzávěrka nejpozději 30 minut před startem  

Starty :      9:30 - žactvo mladší, žactvo starší, kadetky 

11:00 – muži, junioři, masters 

11:05 – ženy-juniorky, kadeti 

Trať : Hlinsko (II/343, 575 m)- Jeníkov- Kameničky- Krejcar – před Svratkou vpravo Herálec 
(II/350, 700 m, vpravo) - Vortová- Hamry- Hlinsko  

Kategorie : mladší žactvo – 15 km ( zkrácený okruh – start v Jeníkově ) 

starší žactvo -        1 x 21 km   

kadetky  –              2 x 21 km  ( 42 km )  

kadeti    -                2 x 21 km  ( 42 km )  

ženy a juniorky -    2 x 21 km  ( 42 km )  

muži a junioři    -    4 x 21 km  ( 84 km ) 

masters A,B      -    4 x 21 km  ( 84 km ) 

masters C,D      -   3 x 21 km   ( 63 km ) 

Značení – šipky  na silnici  

Startovné:  žactvo, kadetky 50 Kč, ženy-juniorky, kadeti 100 Kč, muži, junioři, masters 150 Kč  

Podmínka účasti: řádně přihlášeni závodníci s licencí ČSC, nepoškozená ochranná přilba!!! 

Hodnocení: Závod se jede podle Pravidel cyklistiky SC, za plného silničního provozu a závodníci 
jsou povinni dodržovat pravidla o pohybu na silnici, zejména jízdu vpravo. V každé 
kategorii budou vyhlášeni první tři závodníci. V případě menší účasti se hodnotí 
systémem N-1, tedy při 3 startujících budou vyhodnoceni jen 2 apod. Příchozí mohou 
závodit bez nároku na medaile. Jezdci se ztrátou okruhu odstupují ze závodu.  

Ceny: První tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom a věcnou cenu. První tři licentovaní 
závodníci z oddílů registrovaných v Pardubickém a Královéhradeckém kraji obdrží 
mistrovské medaile.  

Různé: Všichni se účastní akce na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za škody účastníkům 
vzniklé, ani jimi způsobené! Parkoviště omezené v místě startu, závod se jede za 
otevřeného silničního provozu. Délka závodu a případné spojení kategorií může být 
operativně upraveno dle počasí a počtu startujících.  

Ředitel závodu: Petr Svoboda 

 

Tento rozpis byl schválen STK SCPK dne 18.4.2014  

Ing. Jiří Klicpera CSc., STK Pardubického kraje  

http://www.sport-aktiv.cz/

