
 

PROPOZICE 

CHOUSTNÍK RACE 2022 

 
POCTA PACOVSKÉ VRCHOVINĚ  

12. ročník silniční cyklojízdy  

 

Datum:   Neděle  29.05.2022 

Přihlašování: POVINNĚ! on-line na stránkách www.marathon.cz ( od 29.4.2022)     

Presence: čísla budou vydávány v Choustníku – Kulturní dům:  8.30 – 10.15 hod 

Start: Předboř 11.00 (všechny kategorie) 

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

Mlýny – Předboř + dojezd do cíle v Choustníku – 74km , handicapovaní – 1x okruh 24Km 

Po dokončení třetího okruhu vedoucím závodníkem bude nájezd na okruh uzavřen a všichni závodníci 

(včetně těch se ztrátou jednoho či více okruhů) budou nasměrováni do cíle. 

POZOR!: Start v Předboři, cíl v Choustníku! 

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

okruhu (viz mapa). 

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 A SOUTĚŽNÍ ŘÁD Jihočeské amatérské ligy: 

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, H - Handicapovaní – 1x okruh (muži, 

ženy), příchozí budou zařazeni do jednotlivých kategorií 

Startovné: 250 Kč pro členy JAL, 300 Kč pro příchozí. V ceně startovného jedno jídlo po závodě. 

Povinná platba předem dle instrukcí na www.marathon.cz (od 29.4.2022) 

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


Přihláška k závodu je platná až po zaplacení startovného na bankovní účet 797164183/0800 tak, aby 

platba dorazila nejpozději 25.05.2022 Variabilní symbol pro platbu a výši startovného naleznete v 

seznamu Registrovaných závodníků u svého jména ve sloupci var. sym. a startovné na 

www.marathon.cz Do komentáře k platbě připojte Jméno, příjmení a rok narození. 

(Ve výjimečných případech umožněna platba na místě – 400Kč, bez nároku na jídlo po závodě) 

Vyhlášení: začátek cca 13.30 – 14.00 Hod 

Ceny: Trofejní a věcné 

Předzávodní informace na FB stránkách: https://www.facebook.com/veloclubtabor 

Pořadatel:  Velo Club Tábor 

Zabezpečení závodu: Radek Plechata tel.: 724 278 375 

Zdravotní zabezpečení: ZZS Tábor 155 
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