
 

PROPOZICE 
 

POCTA PACOVSKÉ VRCHOVINĚ – memoriál Davida Švadleny 

10. ročník silniční cyklojízdy 

 

Datum:   Neděle  07.06.2020 

Přihlašování: POVINNĚ! on-line na stránkách www.marathon.cz      (od 20. 5. 2020) 

Presence: čísla budou vydávány v Choustníku – Kulturní dům:  8.30 – 10.30 hod 

Start: Předboř 10.45 (všechny kategorie)  

Trasa: 3 x okruh: Předboř – Choustník – Krtov – Radenín – Nuzbely – Hroby – Kozmice – Vlčeves – 

Mlýny – Předboř + dojezd do cíle v Choustníku – 72km  

POZOR!: Start v Předboři, cíl v Choustníku! 

Doporučujeme předem si nastudovat dojezd do cíle, který je v Choustníku na náměstí. 

Důležité: jede se za plného provozu, nutno dodržovat zákon 361/200 Sb. O provozu na pozemních 

komunikacích. Každý se jízdy účastní na vlastní nebezpečí. Dbejte pokynů pořadatelů a sledujte 

značení.  Přilba povinná. 

Budou dodržována pravidla mimořádných opatření a usnesení vlády v důsledku Covid-19  platná 

v době konání závodu. Minimálně následující: 

• Zákaz startu a účasti osobám, které projevují náznaky nemoci Covid-19 – teplota, dušnost, 

slabost a podobně. Při prezentaci bude měřena jednotlivým účastníkům teplota, pokud bude 

naměřeno více jak 37,5 °C, závodník nebude vpuštěn do závodu. 

• Na prezentaci, do doby startu, po dojetí a při případném vyhlášení budou všichni zúčastnění 

používat roušky a dodržovat odstupy 2m (v samotném závodě nejsou roušky a odstupy  

povinné) 

• V místním kulturním domě budou k dispozici WC, před a po návštěvě si všichni vydesinfikují 

ruce. Desinfekce bude k dispozici na vstupu. 

• Žádáme závodníky, aby sebou nebrali rodinné příslušníky a další „nezávodní“ doprovod  

(pravidla se mohou s postupným uvolňováním restrikcí měnit)  

Dále budou dodržována PRAVIDLA A SOUTĚŽNÍ ŘÁD Jihočeské amatérské ligy: 

http://www.jalcyklo.cz/dokumenty/pravidla 

http://www.marathon.cz/
http://www.jalcyklo.cz/dokumenty/pravidla


 

Nebezpečné úseky: Sjezd z Radenína do Nuzbel, vjezd do Vlčevse, průjezd obcí Mlýny  

Kategorie: M - Junioři 15-18 let ( v případě účasti M3 a M4), 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, Z-ženy , příchozí budou zařazeni do jednotlivých 

kategorií 

Startovné: 200 Kč pro členy JAL, 250 Kč pro příchozí. Povinná platba předem dle instrukcí na 

www.marathon.cz  

(Ve výjimečných případech umožněna platba na místě – 300Kč) 

Vyhlášení: začátek cca 13.30 – 14.30 Hod 

Ceny: Trofejní a věcné 

Pořadatel:  Velo Club Tábor – Luděk Šmejkal tel: 603 509 860 

Zabezpečení závodu: Radek Plechata tel.: 724 278 375, Jaroslav Švadlena tel.: 774 978 420 

Zdravotní zabezpečení: ZZS Tábor 155 

 

 

 

 

 

http://www.marathon.cz/

