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A. Úvod

	Vážení přátelé cyklistiky, 

Jako každý rok, i letos přinášíme propozice, pravidla a kalendář společně s dalšími informacemi pro již 9.ročník našeho Gira di Karlovy Vary.
Současně dostáváte i první informace o 5.MR SAC ČR v Horní Blatné

Než se začtete do letošních pravidel a propozic a toho nejdůležitějšího – kalendáře chtěl bych Vás informovat o změnách na poli cyklistiky v našem kraji.

1.	Vznik Karlovarského svazu cyklistiky :

Se vznikem karlovarského kraje se změnilo i organizační členění Českého svazu cyklistiky
Dne 19.12. 2001 oficiálně byl založen Karlovarský svaz cyklistiky.
Předsedou se stal Jiří Blažek a ve výboru jsou Adolf Suchý, ing.Lubomír Hranička, Tibor Czipka, Daniel Danielčák

A protože podpora tohoto svazu z pražského centra je klasická, tj. skoro žádná je jeho hlavní cíle :
q	uspořádat krajské mistrovské závody na silnici (Habartov) a v MTB
q	spojit organizátory všech cyklistických podniků v našem kraji a dát řád do termínové listiny každého roku
q	uspořádat v součinnosti s organizátory jednotlivých podniků „Pohár MTB KvSC“  

2.	Činnost Giro di Karlovy Vary v roce 2002 :

Jelikož jsem členem obou sdružení navrhuji všem členům jako nápad k prodiskutování v průběhu celého roku možnost spolupráce KvSC a GKV v roce 2003.
Nedejme se otrávit pražáky a zkusme cyklistiku v našem kraji nějak sjednotit.
Vždyť sami víte, že nás je na závodech pět a půl a není důvod k separaci.
Podle mě je vše jen na nás a totalitní heslo „v jednotě je síla“ mívá občas i svou platnost.
 
	Hlavní akce v roce 2002

q	Seriál GKV se sedmi závody a mistrákem společným s 5.MR SAC ČR
q	3.roční MEDICA maratónu 2002
q	5.MR SAC ČR v okolí Horní Blatné
q	2.ročník maratónu - Artamonovův memoriál
q	3.ročník MTB crosscountry „Chodovský BIKE“ 

3.	Pojištění 2002 :

Pro letošní rok jsme prodloužili loňskou smlouvu s výhodnými sazbami i zálohami ve výši 70% na začátku roku. Vypustili jsme úrazové pojištění a ponechali jen pojištění odpovědnosti účastníka závodu včetně pořadatelů v ceně10,- Kč/závod.
V závěrečném vyúčtování s budou se platit pouze skutečně odjeté závody.


Propozice Giro di Karlovy Vary

I. Všeobecná pravidla

Celoroční soutěž amatérských cyklistů Giro di Karlovy Vary je vypsána pro cyklisty zaregistrované v Giro di Karlovy Vary vyplněním řádné přihlášky a s platnou licencí GKV, pro příchozí a cyklisty zaregistrované v ligách, uniích a pohárech SAC ČR.
Všichni soutěžící jsou povinni řídit se platnými Stanovami, Pravidly a Propozicemi GKV, propozicemi jednotlivých závodů a pravidly silničního provozu.
Souhlas s výše uvedenými předpisy potvrdí účastník GKV podpisem na řádné přihlášce do seriálu GKV a u kategorie příchozích podpisem na prezentačním archu na startu každého závodu.

Závody jsou pevně určeny kalendářem GKV řádně odsouhlaseným VV GKV. Případné změny kalendáře jsou možné pouze na základě písemného vyhlášení změny vydané minimálně 4 týdny před termínem změny a odsouhlasené direktoriátem VV GKV.
Kalendář určuje trasy, doby a místa startů i cílů, délky jednotlivých závodů a jejich pořadatele.
Závody se jedou se za každého počasí, minimální počet celkem přihlášených cyklistů ve všech divizích musí být 15, jinak se závod ruší.
Prezentace je vždy 45 minut před startem každého závodu určeném v kalendáři. Uzávěrka přihlášek je 15 minut před startem. Později příchozí cyklisté nebudou klasifikováni
Na každém závodě je zajištěn odvoz zavazadel od místa startu do cíle závodu včetně nutného doprovodu.
Pro jízdu jsou povolena kola silniční i  MTB. 
Startující mladší 18 let musí mít s sebou písemný souhlas rodičů na celoroční přihlášce nebo samostatný pro start v kategorii příchozích.

II. Kategorie 

Účastníci GKV jsou rozděleni do základních kategorií dle ročníku narození.
Kategorie odpovídají dělení kategorií SAC ČR pro 2.MR amatérských cyklistů ( pro určení věku je určující dovršený věk v daném roce ).

Kategorie	   kategorie	roky narození	stáří (let)

mládež	pouze příchozí	1992 - 1988	10 -14	
(pokud závody pro tuto kategorii vypíše pořadatel)
junioři	J	1987 - 1984	15 - 18
muži	A	1983 - 1973	19 - 29
muži	B	1972 - 1962	30 - 40
muži	C	1961 - 1952	41 - 50
veteráni	D	1951 a starší	51 let a výše
ženy	Ž	1987 a starší	15 let a starší
příchozí - hobby	P	1987 a starší	15 let a starší

Cyklisté každé kategorie budou rozlišeni barvou startovních čísel a v jednotlivých závodech budou startovat odděleně. Při nízkém počtu startujících rozhodne ředitel závodu před startem závodu o spojení jednotlivých kategorií. Spojit lze maximálně kategorie A+B a kategorie C, D a Ž do druhé skupiny. 
Příchozí pojedou vždy odděleně.

III. Délky závodů 

Při plánování jednotlivých závodů se ředitelé řídí doporučením :
kategorie			A + B			70 - 100 km
kategorie			C + D + Ž + J		50 - 70 km
kategorie příchozích		P			40 - 60 km
Všechny závody budou na okruzích o délce 10 - 30 km.


IV. Startovné a licence 

Startovné : 	licence SAC ČR 		200,- Kč (pokrytí záloh na pojištění
		příchozí - hobby		30 až 100,- Kč ( dle určení pořadatele)
		člen SAC ČR z jiné ligy	o 10,-Kč méně než je standardní startovné 
		kategorie M			bez startovného

Řádně přihlášení účastníci GKV ( s platnou licencí SAC ČR )  zaplatí roční příspěvek (startovné) do fondu GKV ve výši 200.- Kč. 
Startovné obsahuje celoroční pojištění startujících a pořadatelů během závodů GKV.
Přesné znění pojištění je k nahlédnutí u ředitele GKV.
Všichni účastníci celoroční soutěže GKV mají právo nominace na 4. Mistrovství republiky amatérů v silniční cyklistice konané SAC ČR 18. a 19.8.2001.
Účastníci seriálu GKV obdrží celoroční startovní číslo s barvou dle své kategorie.
U kategorie příchozích je závodník po skončení závodu povinen odevzdat startovní číslo pořadatelům závodu.
Při startu zaplatí na číslo zálohu ve výši 50,- Kč, která mu bude po dojezdu ihned vrácena.

V. Hodnocení

Každá kategorie je hodnocena odděleně stejnými pravidly uvedenými níže.
Pro informaci bude rovněž zpracováváno souhrnné pořadí kategorií se shodnými délkami závodů.
Pořadí kategorie příchozích se vyhlašuje v každém závodě a celoroční výsledky se nevyhodnocují. 

Celkový bodový zisk v závodě :
se rovná součtu - základních bodů 
Mistrovské závody seriálu se do celkového hodnocení započítávají násobené koeficientem 1,4 počtu bodů za závod.

Základní body
V každém závodě se udělují body všem cyklistům od 50 bodů sestupně po 1 bodu od 1. místa.
Při případné účasti více než 50 cyklistů v jedné divizi dostávají všichni kteří projeli cílem od 51. místa po 1 bodu. Cyklista který nedokončil závod obdrží 0 bodů. 
Startující z ostatních členů SAC ČR budou uvedeni ve výsledkových listinách na odpovídajícím pořadí v jednotlivých kategoriích, ale nebudou jim přiděleny žádné body, pokud si samozřejmě nekoupí licenci GKV.

Bonifikace za umístění v cíli jednotlivých závodů
1. místo		25 bodů				  6. místo	7 bodů
2. místo		20 bodů				  7. místo	5 bodů
3. místo		16 bodů				  8. místo	3 body
4. místo		13 bodů				  9. místo	2 body
5. místo		10 bodů				10. místo	1 bod

Celkové hodnocení
Ze všech 9 závodů se každému cyklistovi započítává 6 nejlepších výsledků + body za bonifikace ve vrchařských a rychlostních soutěží jednotlivých závodů, pokud je pořadatel vypsal a které nelze škrtat.
VI. Výsledky a vyhlášení

V průběhu celého ročníku budou vydávány buletiny s průběžnými výsledky, které budou vydány min.3x ročně. 
První číslo se všemi podklady pro letošní ročník je zdarma a každý obdrží 1 výtisk spolu se startovním číslem.
Výsledky budou rovněž k dispozici u regionálních prodejců cyklomateriálu.
Během celého roku budou výsledky i průběh jednotlivých závodů uváděn v regionálních tiskovinách, Mladé frontě Dnes, příloze časopisu PELETON apod.
Po posledním závodě celého seriálu bude svolána valná hromada GKV, na které budou vyhlášeny celkové výsledky a vítězové jednotlivých kategorií a předání cen.
Místo a čas konání závěrečného vyhodnocení bude upřesněn v průběhu roku a včas oznámeno.




Základní pravidla Giro di Karlovy Vary

1.	Účastníci závodů GKV startují na vlastní nebezpečí a pořadatel neručí za škody vzniklé při závodech nebo jimi způsobené.
2.	Všichni závodníci jsou povinni po celou dobu závodů ochranou plnou přilbu a to i v časovkách. Páskové přilby nejsou povoleny.
	Sejmutí nebo uvolnění přilby bude trestáno okamžitou diskvalifikací ze závodu.
3.	Závodníci jsou povinni během závodů řídit se pokyny pořadatelů a rozhodčích, dodržovat zásady fair play a pravidla silničního provozu.
4. 	V průběhu závodů nesmí závodníci náhle měnit směr jízdy, křížit dráhu ostatním, náhle a úmyslně zastavit a v případě nevyhnutelného zpomalení na toto vhodným způsobem upozornit spolujezdce.
5.	Během závodů se závodníci nesmí vzájemně tlačit, používat ostatní závodníky nebo doprovodná vozidla jako vodiče.
6.	Mimo časovek je zakázáno používat na kolech jakékoli triatlonové nástavce držáky a upravená řídítka. S těmito řídítky nebo nástavci nebude závodník připuštěn k závodu. 
		V časovkách jsou v závodech SAC ČR povoleny nestejné průměry kol a použití nástavců, které nesmí přesahovat před střed šlapání více jak 75 cm. Při nesplnění podmínek, nebude závodník připuštěn ke startu.  
7.	Každý závodník je povinen mít během celého závodu připevněno startovní číslo dle pokynů pořadatele. 
	V případě odstoupení ze závodu je každý povinen sejmout startovní číslo, nesmí pokračovat v rychlém tempu směrem k cíli závodu a je povinen předat zprávu o svém odstoupení pořadatelům nebo rozhodčímu závodu.
8.	V časovce jednotlivců je zakázáno jet v závěsu za dostiženým závodníkem nebo se s ním střídat. Dojíždí-li závodník soupeře musí vybočit ze shodného přímého směru, dodržet boční odstup minimálně 2m a co nejrychleji jej předjet.	
	Použití jakéhokoli vodiče ( i cyklisty ) při časovce se bere jako prokázané svědectvím dvou nezávislých svědků nebo svědectvím oficiálního rozhodčího nebo ředitele GKV. Pokud cyklista, za kterým jel jiný cyklista v závěsu nenahlásí provinění v cíli, bude při podaném protestu potrestán stejným trestem jako viník.
9.	Každý závodník je povinen se na startu prezentovat platnou registrační kartou GKV, jinak může startovat pouze v kategorii příchozích.
10.	Doprovodná vozidla musí být předem nahlášena, schválena a označena pořadateli závodu.


Pravidla pro pořadatele závodů GKV

Každý pořadatel předá do konce měsíce března 2002 písemně VV GKV propozice závodu s kontaktem na pořadatele a popisem celkového zajištění závodu.

Minimálně týden před závodem obdrží pořadatel od VV GKV startovní listinu a výsledkové listiny pro ruční zpracování výsledků a sadu čísel pro kategorii příchozích.

Po závodě nejpozději do 5 dnů předá pořadatel VV GKV podepsané startovní listiny příchozích a závodníků s licencí, ručně zpracované výsledkové listiny a 10,- Kč za každého příchozího závodníky na pojistné.  

Startovné zůstává pořadateli na krytí nákladů na závod.

Do stejné doby předá VV GKV pořadateli za každého startujícího závodníka s licencí 20,- Kč na zajištění provozu. S touto platbou se VV GKV zavazuje uhradit předem schválené mimořádné náklady na organizaci závodu. 







E. 5. Mistrovství České republiky amatérů
nominační kriteria a informace

Všichni účastníci GKV, kteří chtějí startovat na 5.MR SAC ČR a být nominováni musí svůj souhlas s nominací uvést na přihlašovacím lístku do 9.ročníku GKV, zaslaném nebo předaném na adresu ředitele VV GKV.
Pokud bude člen GKV nominován na MR SAC ČR ( s jeho předešlým souhlasem ) a nezúčastní se MR, nebude v následujícím roce mít možnost být nominován. 
Neúčast lze omluvit bez následků Ing.L.Hraničkovi max. do jednoho týdne před termínem MR.  

Nominaci navrhuje ředitel GKV a schvaluje ji VV GKV. 
Uzávěrka nominace je po 6.závodě GKV – Jindřichovských okruzích.
Nominovaní závodníci nesmí v minulém roce vlastnit licenci ČSC kategorie B nebo A. 

Nominační klíč :

Poskytnuté počty pro nominaci				Nominace dle pořadí v GKV

Silniční závod
-	v kategorii A 		- po 3 startujících		- první 4 dle výsledků a 1 nominovaný VV GKV
-	v kategorii B 		- po 2 startujících		- první 2 dle výsledků a 1 nominovaný VV GKV
-	v kategorii C 		- po 2 startujících 		- první 2 dle výsledků a 1 nominovaný VV GKV
-	v kategorii D 		- po 2 startujících		- první 2 dle výsledků a 1 nominovaný VV GKV
-	v kategoriích Ž, M	 	- bez omezení 

Časovka :
-	celkem bez rozdílu kategorií	 - 5 startujících 
 
Další místa : 1 místo VIP

Mistři ze 4.-MR SAC ČR v roku 2001 mají samozřejmě nominaci jistou předem : 
Radoslav Krummer (kat.C) - časovka
Báťa Michal (kat.J) - silnice

Zbylá nominační místa včetně 2 náhradníků pro každou kategorii navrhne VV GKV.

Startovné činí 100.- Kč na závod. 
Nominace bude v dodatečném předstihu předána nominovaným závodníkům k odsouhlasení. 
Podrobný rozpis a profil závodů na 2.MČR amatérů v Ráječku je k dispozici u ředitele GKV.

Za výkonný výbor Giro di Karlovy Vary	

							Ing.Lubomír Hranička



