Mistrovství České republiky 2022
v silničním závodě kategorií žáků mladších, žáků starších, žákyň
mladších, žákyň starších, kadetů a kadetek a handicapovaných
konané pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka
Pořadatel:
Termín a místo:
Ředitel závodu:

FORCE TEAM JESENÍK z.s.
Neděle 10.7.2022, Letiště Mikulovice, 790 84 Mikulovice.
Rostislav Brokeš, Komenského 281, 790 01 Jeseník, mob. 778 766 192, email: brokes@gymjes.cz.
Hlavní rozhodčí: Bude upřesněno.
Přihlášky:
https://cycling.sportsoft.cz, nejpozději do středy 6. 7. 2022, 24:00 hod.
Ubytování a kancelář závodu:
Internát střední průmyslová škola Jeseník, Dukelská 1240/27, Jeseník.
Rezervace ubytování přes email brokes@gymjes.cz.
Cena ubytování je 475,-/noc bez stravy, 690,-/ noc s polopenzí.
Prezentace:
V kanceláři závodu v sobotu 9.7.2022, 15:00 - 18:00.
Porada vedoucích družstev:
V kanceláři závodu v sobotu 9.7.2022 v 19:00.
Podmínka účasti: Platná licence ČSC pro rok 2022.
Startovné:
350 Kč,- pro všechny kategorie, platba online při prezentaci.
Harmonogram
08:30 - uzavření závodního okruhu
09:00 - Kadetky
3 okruhy
60 km
09:10 - Mladší žákyně nájezd a zpět
12 km
11:30 - Starší žáci
3 okruhy
60 km
11:40 - Mladší žáci
1 okruh
28 km
14:00 - Kadeti
4 okruhy
76 km
14:10 - Starší žákyně
2 okruhy
44 km
16:35 - vyhlášení vítězů mládežnických kategorií
Trasa závodu:

Lékař závodu:

Nájezd 6 km: https://mapy.cz/s/gozakokuza
Okruh 16 km: https://mapy.cz/s/lagegeleco
Trasa závodu je pro veřejnou dopravu kompletně uzavřena. Od 8:30
vjezd závodníků nebo jiných aut než právě mechanických vozidel na
trasu závodu je zakázán!
Bude upřesněno
Nemocnice Jeseník, tel. 584 458 511

Předpis:

Závod se koná dle Pravidel cyklistiky ČSC a ustanovení tohoto rozpisu.
Všichni účastníci se závodu zúčastňují na vlastní nebezpečí, pořadatel
neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si
vyhrazuje právo nutných technických změn oproti tomuto rozpisu z
důvodu nepředvídaných událostí.

Schváleno zástupcem silniční komise dne: 11. 6. 2022
V/2022.25.1
Ondřej Vačkář

Mapka a profil okruh 16 km + nájezd 6km

