
                                        

 

Františkolázeňské kritérium 2014 

Propozice 
Františkolázeňské kritérium 2014 
závodu na horských kolech, součást Chebského poháru 

 
Podporováno grantem města Františkovy Lázně 

 
Závod se koná v rámci programu k zahájení 221. lázeňské sezóny ve 

Františkových Lázních  
bližší informace o programu viz www.frantiskovy-lazne.cz 

 
Pořadatel:      Miroslav Špalek, Luboš Oubrecht 
 
Termín:         neděle 18. května 2014 od 10:00 hod., prezentace od 8:30 hod.    
 
Místo:  Camping AMERIKA, Jezerní 151/8A, Františkovy Lázně 
 http://www.mapy.cz/#!x=12.336608&y=50.111145&z=16 
 
Registrace: Předem na m.spalek@c-box.cz do 11.5.2014 (uvést celé jméno, rok narození, 

oddíl/město, e-mail, platba startovného v den závodu při převzetí startovního čísla a 
podpisu startovní listiny) nebo 18. 5. 2014 od 8:30 hod. v areálu autokempu AMERIKA, 

Františkovy Lázně, ukončení registrace 30 min. před startem; 

 

Startovné:  150 Kč v den závodu, 100 Kč předem přihlášení do 11.5.2014 
 Ze startovného bude hrazeno pojištění závodu, zdravotní služba, ceny pro první tři v každé 

kategorii, časomíra, ceny do tomboly a malé občerstvení pro závodníky. 

 

Trať závodu: start a cíl v areálu autokempu AMERIKA, lesní a parkové cesty ve Dvořákových sadech 

v okolí pramene Glauber II. okruh o délce cca 5,0 km 

 

Kategorie, délka tratě, čas startu:  dle chebského poháru  
Kadetky, juniorky, ženy, kadeti, masters 3, příchozí ženy a muži – 3 okruhy – 10:00 hod. 

    Junioři, muži, masters 1 a masters 2 – 5 okruhů – start 11:30 hod. 

 
Pravidla:  Závod se řídí pravidly ČSC, propozicemi Chebského poháru 2014 horských kol a ustanovením 

tohoto rozpisu. 

Každý účastník se závodu zúčastňuje na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody 

účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Závodníci budou na start připuštěni pouze v 
předepsané přilbě a s kolem v odpovídajícím technickém stavu. Každý účastník musí 

přizpůsobit jízdu svému zdravotnímu stavu. V průběhu závodu je zakázáno rozjíždění po trati. 
Všichni účastníci jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, rozhodčích a policie. 

Pořadatel si vyhrazuje právo případných nutných technických změn oproti rozpisu závodu z 

důvodu nepředvídatelných okolností. 
 

Zázemí závodu: zdravotník v prostoru startu a cíle závodu, zajištěn přístup k pitné vodě a WC, občerstvení 

v prostorách autokempu 
 



                                        

 

Františkolázeňské kritérium 2014 

Výsledky:  vyhlášeny do 45 min. po dojezdu posledního hodnoceného závodníka do cíle 

 

Ceny:  Diplomy a ceny pro první tři v kategorii, losované věcné ceny pro všechny přítomné startující 

proběhne po vyhlášení výsledků. Ceny z tomboly pouze pro přítomné startující. 

 

Ostatní: parkování aut přímo před areálem autokempu, ubytování možné zajistit přímo v areálu 

Autocampu, kontakt tel. recepce 354 599 093, email: info@camping-amerika.cz,  
web: www.camping-amerika.cz 

 

Závod podporují: 

                                                           

                  Restaurace Eduard
   

 

 

AUTOOPRAVNA  KAPR   

         

  

             EuRoSkLo Pivoňka Sklenářství                                                

                      Porcelán Melcer    

              CAFÉ  ILLUSION  HISTORY             bikeři.cz 
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