PROPOZICE
Mistrovství Jihočeského svazu cyklistiky v časovce jednotlivců (mládeže) do
vrchu pro rok 2017 – Závod do vrchu Cunkov
Datum:

středa 26.7.2017

Pořadatel:

Spolek pro sport všeho druhu Jistebnice
Hůrka 37
391 31 Dražice
IČ: 600 63 793
zast. Zdeňkem Tomečkem, víceprezidentem
tel. 731402942, e-mail: zdendatom@seznam.cz

Kancelář závodu: Penzion a Restaurace U Bizona Cunkov
GPS:
49°31’58.87″N;14°31’11.96″E, http://www.opbcunkov.cz/penzion.html
Přihlášky:

předem on-line na www.spsvd.cz
na místě

Prezentace a výdej startovních čísel: od 15:30 h
Ukončení prezentace pro mládež startující v časovce jednotlivců: 16:30 h
Start:

17:00 h – první závodník z kategorie mladší žactvo, následovat budou
další kategorie dle rozpisu a startovní listiny

Kategorie:

Časovka jednotlivců:
- mladší žáci, mladší žákyně (2005 – 2007) – start před obcí Jetřichovice
- starší žáci a žákyně (2003 – 2004) – start před obcí Jetřichovice
- kadeti a kadetky (2001 – 2002) – start náměstí Sedlec-Prčice
- junioři a juniorky (1999 – 2000) – start náměstí Sedlec-Prčice
Kategorie mladší žactvo, starší žactvo, kadeti, kadetky, junioři a juniorky jedou o titul
„Přeborník Jihočeského svazu cyklistiky v časovce jednotlivců do vrchu pro rok
2017“ v rámci Mistrovství Jihočeského svazu cyklistiky.
Přeborníkem se stane vítěz dané kategorie, bez ohledu na místo trvalého bydliště či
klubovou příslušnost.
V časovce jednotlivců (mládeže) do vrchu může startovat každý, není zapotřebí
licence ČSC.
Startovné: Kč 150,V ceně startovného občerstvení.
Start závodu:

mladší a starší žactvo: před obcí Jetřichovice ve směru z Cunkova

kadeti a junioři: náměstí v Sedlci-Prčici
Cíl závodu:

pro všechny kategorie: u vysílače před osadou Ounuz (za cedulí
Cunkov doprava do kopce směr Čertovo břemeno, Ounuz, Javorová
skála)

Délka trati: mladší a starší žactvo: 3000 m, převýšení 230 m
kadeti a junioři: 6000 m, převýšení 310 m
Profil celé délky trati:

Ceny:
- pro první tři v každé kategorii medaile, diplom, finanční odměny
- pro vítěze navíc pohár a titul „Přeborník Jihočeského svazu cyklistiky pro rok 2017
v silničním cyklistickém závodě do vrchu“
Závod probíhá za plného silničního provozu, dle pravidel cyklistiky, stanov a
pravidel Jihočeského svazu cyklistiky. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla
silničního provozu. Cyklistická přilba je povinná. Účastníci startují na vlastní
nebezpečí a pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé nebo jim způsobené.
Tento závod je realizován mimo jiné v rámci grantu Jihočeského svazu cyklistiky,
z.s.
Jihočeský svaz cyklistiky

Kontakt:
Zdeněk Tomeček, tel. 731402943, zdendatom@seznam.cz
Pavel Rybařík, tel. 602159848, spsvd@seznam.cz

