42.ročník MEZINÁRODNÍ TROFEJ ROKYCAN
silniční cyklistický závod s mezinárodní účastí v Těškově u Rokycan
Pořadatel:
Termín:
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Přihlášky:
Kancelář závodu:
Startovné:
Startují:

Podmínka startu:
Předpis:

Trať závodu:

Ceny:
Různé:

AC SPARTA PRAHA cycling o.s.
sobota 29.6.2013 od 14.00 hod.
Zdeněk Rubáš, Těškov 146, 33701 Rokycany, Tel 603917656
Miroslav Pečenka, Plzeň
do 25.6. 2013 přes www.cyklovysledky.cz , www.sos.suac.sweb.cz ,
http://giantliga.cz/, nebo e-mail: rubas@sparta-cycling.cz
Obecní úřad Těškov od 12.00 hodin.
Startovní čísla se vydávají nejpozději 45 min. před startem, příslušné
kategorie. Kategorie dětí přihlášky od 15.30 hod.
150,- Kč - nepřihlášení 250,- Kč
14.00 ŠUAC kategorie A- 16- 29 B: 30-39 15 okruhů – 90 km
14.02 Elite/ U23/ Junioři 15 okruhů – 90 km
14.03 ŠUAC kategorie 10 okruhů - 60 km
C: 40-49 D: 50 a víc E: 60 a víc F: ŽENY H: Hobby
16.30 závod dětí od 8 – 15 let okruh MTB 1km (start po dojezdu
hlavní kategorie) délka podle kategorií 1 – 5 km
Platná licence ČSC pro rok 2013, jednorázová licence,ŠUAC a UAC,
závod je součástí celoroční soutěže Giant liga a Efisan Ramala – Cup
Závodí se podle platných pravidel ČSC a tohoto rozpisu.
Trať závodu bude uzavřena v souladu s nařízením Policie ČR pro
veřejnou dopravu, proto všichni musí dodržovat ustanovení zákona
č.361 /2000 Sb a jsou povinni uposlechnout pokynů policie,
pořadatelů a rozhodčích.
Všichni účastníci se závodu zúčastňují na vlastní nebezpečí, pořadatel
neručí za škody účastníkům vzniklé nebo jimi způsobené.
Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu
závodu z důvodu nepředvídaných okolností. Pořadatel si vyhrazuje
možnost sloučení startu jednotlivých kategorií.
Silniční okruh 6 km Těškov – výjezd směr Volduchy po 1,5 km vlevo
směr Holoubkov vlevo Těškov cíl na konci obce Těškov start před
obecním úřadem.
Celkově (90 km trať) bez rozdílu kategorií 4000,-/ 2000,-/1000,/500,-/400-Kč + rychlostní prémie.
Kategorie ŠUAC cena pro nejlepší v kategorii. Děti věcné ceny.
Občerstvení v cíli závodu, dětský den, testování kol Scott

Šatny a sprchy, ubytování: Fotbalový stadion FC Těškov, www.penzion-brdy.cz
Zdravotní zajištění: Rokycany
Rozpis tohoto závodu byl schválen STK ČSC dne ……………2013.
Zdeněk Rubáš v.r.
ředitel závodu

