SPORTOVNÍ KLUB C Y K L O – M A C N E R STRAKONICE
pořádá
23.ročník silničních cyklistických závodů – časovka jednotlivců

VELKÁ CENA CYKLO–MACNER
současně jako 3.závod pohárové soutěže Š.U.A.C. 2019
a 4.závod pohárové soutěže Jihočeské amatérské ligy 2019
Termín:
neděle 19.května 2019 ve 13.00 hod
Místo startu a cíle: HUBENOV – cca 4 km ze Strakonic, výjezd směr Blatná
přes Třebohostice
Pořadatel:
SK CYKLO-MACNER Strakonice, z.s., IČ: 60094150
Ředitel závodu: Ing.František Macner, Strakonice, tel: 603 253 017,
e-mail: cyklomacner@seznam.cz
Velitel tratě:
Ivan Blecha, Strakonice, tel:736 687 425
Trať:
Hubenov – Únice – Třebohostice –Nahošín – Bratronice –
Záboří (obrátka na návsi) a zpět po stejné trase
Délka závodu:
20 km
Kancelář závodu: Strakonice, Zvolenská ul., restaurace V ráji od 10.oo hod
(46°16´3.896´´N,13°53´49.702´´E)
Přihlášky:
v kanceláři závodu od 10.00 do 12.00 hod. UPOZORNÉNÍ:
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK končí ve 12.00 hod, poté se již
NELZE přihlásit!!!
STARTUJÍ:
kategorie: A-muži 19-29 let, B-muži 30-39 let, C-muži 40-49 let,
D-muži 50-59 let. E –muži 60-69 let, F-muží 70 a více let,
Z-ženy 15 a více let, J-junioři 15-18 let,
příchozí do 40 let a příchozí nad 40 let
Startovné:
členové ŠUAC a JAL 200,- Kč, příchozí 250,- Kč + 100,- Kč
vratná kauce na číslo.
V ceně startovného je zahrnuto občerstvení po závodě v restauraci
V ráji ve Strakonicích.
Ceny:
pro nejlepší 3 v každé kategorii, v kategorii příchozích dle počtu
startujících
Různé:
závodí se dle pravidel cyklistiky ČSC, pravidel ŠUAC a tohoto
rozpisu. Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí a pořadatel
neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené, pořadatel
si dále vyhražuje právo změny oproti tomuto rozpisu.
Závod se jede za plného silničního provozu a každý startující je
povinen dodržovat pravidla silničního provozu! Jakýkoliv doprovod
závodníka na trati závodu je zakázán a trestá se diskvalifikací.
Závodníci jsou povinni mít startovní číslo umístěné vzadu na pravém
boku dresu a na pravém rukávu. UPOZORNĚNÍ: PARKOVÁNÍ aut
v místě startu na travnatých plochách je ZAKÁZÁNO!!!
Ing.František M a c n e r
ředitel závodu

Ivan B l e c h a
velitel trati

