SILNIČNÍ ZÁVOD ŠINDELOVÁ 2018
Pořadatel:

TJ Slavia Karlovy Vary oddíl cyklistiky

Ředitel závodu:

Michal Stránský
tel. +420 603 510 560
e-mail: dalara@volny.cz

Termín konání:

sobota 21.7.2018

Kancelář:

restaurace Na Tajchu – Šindelová – od 11:00 hod. do konce závodu

Přihlášky:

v kanceláři závodu, nejpozději 30 min. před startem závodu

Čas startu:

13:00 hod. – hlavní kategorie
13:05 hod. – žáci

Trasa závodu:

okruh Šindelová – Milíře – Lesík – Poušť – Smrčina – Šindelová
délka okruhu 18,5 km; převýšení 310 m
start 13:00 hod.
M19 + M30 + M40
M50 + M60 + junioři
M70 + ženy

92,5 km
74 km
55,5 km

5 okruhů
4 okruhy
3 okruhy

V případě, že bude závodník předjet zaváděcím vozem, končí v tom samém
okruhu.
start 13:05 hod.
žáci

18,5 km

1 okruh

Startovné:

členové SAL 200,- Kč; ostatní 250,- Kč; žáci 100,- Kč
v ceně je zahrnuto občerstvení v cíli

Vyhlášení výsledků:

restaurace Na Tajchu – Šindelová, do 30 min po dojetí posledního závodníka

Ceny:

první 3 v každé kategorii (finanční nebo věcné)
Závod se koná za plného silničního provozu. Všichni účastníci jsou povinni
dodržovat pravidla silničního provozu, zejména dodržovat jízdu při pravém
okraji vozovky. Každý závodník je povinen použít při závodě ochrannou
cyklistickou přilbu. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a pořadatel neručí
za škody vzniklé závodníkům, ani jimi způsobené.

Webové stránky:

http://www.amaterskaliga.cz

Odkaz na mapu:

https://mapy.cz/zakladni?planovanitrasy&x=12.6552964&y=50.3053467&z=14&rc=9ct5HxZMHD9dEHfgT9c9OhxZDuCfS9xZMFY&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=&ri=
&ri=&mrp=%7B"c"%3A111%7D&mrp=%7B"c"%3A111%7D&mrp=%7B"c"%3A
111%7D&mrp=%7B"c"%3A111%7D&rt=&rt=&rt=&rt=

Souřadnice startu:

50.3151514N, 12.6102783E

Parkování:

u fotbalového hřiště v Šindelové

Poznámka:

pro přespání je možné použít služeb kempu naproti kanceláři závodu
http://www.sindelova.cz/index.php?nid=11800&lid=cs&oid=5080777

Organizační doplněk:
Závodník, který závod nedokončí, je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům, nebo v
koridoru, případně nejdéle do 24 hod. řediteli závodu SMS zprávou. Příchozí závodníci mohou tuto
skutečnost ohlásit při vracení startovního čísla v místě prezentace. Protesty je nutné podat nejdéle
do 1 hodiny po vyhlášení výsledků společně s vkladem 500,- Kč.
Různé:
Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád SAL 2018
V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat
pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu.
Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu
a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na
pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si
vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví
závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.
Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla
provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb.,
320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1. 4. 2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní
značky) aktualizované znění (od 1. 5. 2004)) a pokyny pořadatelů.
Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.
Účastníci startují na vlastní nebezpečí.
Účastníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální úrazové pojištění.
Cyklistické přilby jsou POVINNÉ.
V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu).
Účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů.
Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního vyhlášení a předání cen.
Ceny, které si nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení nepřevezmou, propadají pořadateli
závodu.
Upozornění:
VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5
minut před startem, z důvodu vyslechnutí informací o závodu. Poté ti, kteří startují později, mohou
prostor startu opustit.
Pojištění třetí osoby (majetek a zdraví):
Všichni účastníci závodu jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o pojištění zdraví a
majetku. Pokud tedy dojde k poškození majetku nebo zdraví někoho, kdo se závodu přímo neúčastní,
je tato pojistná událost řešena touto pojistkou.
Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem
mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu.
Proto je doporučeno, aby všichni účastníci závodu měli vyřízené individuální úrazové pojištění.
Pořadí:
Pořadí bude určeno NA ZÁKLADĚ POŘADÍ V KORIDORU, který bude vyznačen za prostorem cíle a do
kterého se závodníci zařadí dle projetí cílem. Závodník vyčká zapsání svého čísla POŘADETELEM a
poté prostor koridoru opustí tak, aby mohlo zapsání dalších startovních čísel plynule pokračovat a
aby nebránil dalším závodníkům, pořadatelům ani silničnímu provozu.

(VŠE VIZ INFORMACE PŘED ZÁVODEM V PROSTORU STARTU!)
Pozor:
Závodník, který neprojede prostorem koridoru (nebude zapsán v pořadí sestaveném v koridoru) nebo
bude zapsán v koridoru více než jednou, nebude zařazen do výsledků!

