CKKV/SVIJANY HOBBY CUP 2009
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BRDSKÝ ŠVIH 2009, memoriál Oty Pollnera
8.ročník
Závod je zařazen do seriálu s názvem Liga Cyklovarů 2009
Pořadatel: CKKV Praha
Ředitel závodu: Pavel Trachta, Cafourkova 522, Praha 8, tel: 733 619 390, 731 524 781
Termín konání: Neděle 28. června 2009, závod je společný s UAC.
Start závodu: Halouny u lesa, silnice směr Řevnice, UAC kategorie A+B, vlčáci + mazáci (CKKV/ Svijany
hobby cup) v 10:20 hodin, ostatní v 10:30 hod. Do prostoru startu se jezdci dostaví 5 minut před startem své
kategorie z důvodu vyslechnutí informací ředitele závodu. Pro zvýšení bezpečnosti závodníků se pojede
volnou jízdu za doprovodnými vozy až do centra Řevnic.
Cíl závodu: Halouny pod lesem, na silnici od Svinařů. Místo cíle shodné s loňskými Halounskými okruhy.
Trať závodu: Halouny- Řevnice (ostrý start)- Mníšek pod Brdy- Nová Ves pod Pleší- Voznice- DobříšHostomice- vrch Baba- Pičín- Hluboš- Jince- Běštín- Hostomice- Radouš- Neumětely- Housínské sedloBykoš- Měňany- Liteň- Skuhrov- Hatě- Hodyně- Svinaře- Halouny. Trasa měří 90km.
Presentace: Od 8:45 hodin do 10:00 hodin v Halounech před rest. U paviána.
Kategorie (věkově shodné s UAC)
A / VLČÁCI
amatéři a hobíci 18 -29 let
B / MAZÁCI
amatéři a hobíci 30 – 39 let
C / VETERÁNI
40 až 49 let
D / CTIHODNÍ
50 až 59 let
E / STAŘÍCI
60 let a výše
Z / ŽENY
18 a výše.
J / JUNIOŘI
16-17 let.
Startovné: 130,-Kč, pro předem přihlášené 120,-Kč ( pro členy UAC 100 Kč,) ve startovném je zahrnuto 30
Kč na pojištění. Vratná záloha 100,- Kč na startovní číslo - bude vrácena proti vrácenému startovnímu číslu
po skončení závodu v místě prezentace.
Rozdělení do dvou pelotonů:
1/ Kategorie UAC: A+B, CKKV HOBBY CUP: A/ vlčáci a B/ mazáci
2/ Kat. UAC: C+D+E+J+Ž, CKKV HOBBY CUP: C/veteráni, D/ctihodní, E/staříci, Z/ženy
Příchozí budou zařazeni dle věku do příslušných věkových kategorií CKKV HOBBY CUP.

V případě malého počtu presentovaných závodníků (do 70), bude startovní pole spojeno do jednoho
balíku a všichni odstartují současně.
Pořadí kategorií 1/ balíku a 2/ balíku bude určeno NA ZÁKLADĚ POŘADÍ V KORIDORU, který bude
za prostorem cíle vyznačen kužely, a do kterého se závodníci zařadí dle projetí cílem. Závodník vyčká
zapsání svého čísla POŘADETELEM a poté prostor koridoru opustí, aby mohlo plynule pokračovat zapsání
dalších startovních čísel 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!
Přihlášky: Členové UAC se hlásí při presentaci podpisem startovní listiny. Ostatní se mohou přihlásit
předem za snížené startovné mailem na adresu pavel.chysky@gmail.com nebo SMS na č. 603 429 691.
Pro přihlášení uvádějte jméno, příjmení, ročník narození a team. Při presentaci je ještě nutné do startovní
listiny zapsat rodné číslo, pro potřeby pojišťovny.
Ceny: UAC: 1. až 3. místo dle jednotlivých kategorií, nejlepší junior, ostatní kategorie podle pravidel
seriálu CKKV/Svijany hobby cup 2009, jehož součástí je tento závod. To znamená, že kategorie
příchozích není pojímána jako v ostatních závodech UAC, tedy závodníci UAC, kteří jsou v tomto roce
klasifikováni i v seriálu CKKV/Svijany HOBBY CUP, figurují i v příslušných kategoriích tohoto poháru
(příchozích) a jsou v nich vyhlašováni a oceněni. POZOR - při vyhlašování kategorií A + B+ C+ D + E a
Ž ligy Cyklovarů 2009 budou hodnoceni jezdci UAC společně s jezdci, kteří na prezentaci nahlásili
vlastnictví licence některé z amatérských lig.
Vyhlášení výsledků: V restauraci U paviána v Halounech, asi 30 minut po dojetí posledního závodníka.
Různé: Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2009
- 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
- všichni závodníci UAC jsou povinni předložit při prezentaci svou platnou licenci
- účastníci startují na vlastní nebezpečí!!!
- cyklistické přilby jsou povinné!!!
- v případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu).
Těšíme se na hojnou účast a všem cyklistům přejeme ideální počasí, vrcholný výkon na trase a příjemný
pocit z dobře odjetého závodu....

Pavel Trachta
ředitel závodu

