Generální partner ČSC

CARLA KRITERIJNÍ LIGA 2021
Táborské okruhy 2021
Pořadatel:

Agentura Cyklistika s.r.o. ve spolupráci s ČEZ Cyklo Team Tábor, spolek
Areál Komora, Na Bydžově 3122, 390 05 Tábor, www.cyklokros.cz

Termín:

sobota 15. května 2021, v 10:45 hod.

Místo konání:

Tábor, Areál Komora, Na Bydžově 3122

Ředitel závodu:

Josef Krch, mobil: 602 44 21 21 e-mail: info@cyklokros.cz

Velitel trati:

David Kášek

Tel: 773 525 590

Hlavní rozhodčí:

Zdeněk Fous

Tel: 777 695 866

Přihlášky:

do středy 12. 5. 2021 (do 12:00) na webu: https://csc.sportsoft.cz
Přihlášky na místě nejsou možné!

COVID OPATŘENÍ:

Závodníci včetně personálu musí předložit potvrzení o negativním PCR či antigenním
testu provedeném oficiálním odběrovým místem. Test nesmí být v době zahájení
sportovní akce starší 48 hod. od odběru biologického vzorku. Ti, kdo prodělali nemoc
COVID-19 nejpozději před 90 dny, nemusí test podstupovat, ale musí to prokázat
lékařským nebo laboratorním potvrzením data od prvního pozitivního PCR testu.

Kancelář závodu:

od 8:30 hodin v budově Areálu Komora po dobu trvání závodů

Porada:

v budově Areálu Komora v 9:45 pro všechny kategorie

Výdej startovních čísel:

V kanceláři závodu 8:30 – 15:00. Uzávěrka vydávání startovních čísel je 90
minut před startem příslušné kategorie.

Startovné:

Přihlášení předem elektronickou formou:
Kadeti, Kadetky
100,Junioři, Juniorky a Ženy
200,Muži
300,-

Podmínka startu:

Platná licence národní cyklistické federace pro rok 2021.

Startují:

10:45 hod. - kadetky
11:20 hod. - kadeti
12:10 hod. - ženy, juniorky
14:00 hod. - junioři
15:00 hod. – muži – open závod

18 okruhů, každý třetí okruh bodovací
30 okruhů, každý třetí okruh bodovací
30 okruhů, každý třetí okruh bodovací
40 okruhů, každý pátý okruh bodovací
50 okruhů, každý pátý okruh bodovací

Uvedené časy startů jsou orientační.

Omezení:

Pro závod platí limit 80 závodníků pro 1 kategorii.

Trať závodu:

Popis: 1 km ovál ve sportovním areálu Komora.

Bodování:

V bodovacím okruhu první 4 závodníci na pásce získají 5-3-2-1 bod, poslední okruh
10-6-4-2 body. Průjezdy první dva závodníci 2 a 1 bod. Průjezdy od prvního kola.
Závodník dostižený čelem závodu o jeden okruh je povinen ze závodu odstoupit,
nebo bude ze závodu odvolán.

Neutralizace:

V prostoru depa – v případě pádu nebo uznané nehody má závodník nárok na
neutralizaci 1 okruhu. V posledním okruhu se závodník po neutralizaci nesmí vrátit
do závodu.

Předpis:

Závod se koná dle platných pravidel ČSC pro závody na silnici, ustanovení rozpisu
Kriterijní ligy 2021 a ustanovení tohoto rozpisu závodu. Všichni účastníci závodu
startují na vlastní nebezpečí a náklady a jsou povinni uposlechnout pokynů
pořadatelů, policie a rozhodčích.

Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si
vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu, a to z důvodů
nepředvídatelných okolností.
Vyhlášení výsledků:

Vítěz v každé kategorii obdrží ceny dle rozpisu Kriterijní ligy 2021.
Ženy: 1. místo 1500,- 2. místo 1000,- 3. místo 800,- 4. místo 500,- 5. místo 300,Junioři: 1. místo 1000,- 2. místo 800,- 3. místo 500,Juniorky: 1. místo 1000,- 2. místo 800,- 3. místo 500,Muži: 1. místo 3000,- 2. místo 2300,- 3. místo 1700,- 4. místo 1000,- 5. místo 500,Ostatní kategorie: Věcné ceny
Vyhlášení vítězů všech kategorií proběhne v prostoru cíle ihned po dojezdu dané
kategorie.

Zdravotní zajištění:

Zdravotní záchranná služba Tábor, Tel: +420 733 537 660

Parkování:

Parkování dle mapy závodu a instrukcí pořadatelů na místě.

Dopingová kontrola:

Dopingová kontrola bude prováděna dle pravidel UCI a antidopingového
výboru ČR.
Kde: Areál Komora (šatna v budově areálu)

Další ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit, případně rozdělit, startující kategorie.
Za ztrátu, nevrácení nebo poškození čísla bude účtován poplatek 500,- Kč

GDPR:

Účastník závodu souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely evidence na
startu a v cíli. Činnost na závodě bude audio-vizuálně dokumentována (publikování
fotografií a videí) v rámci jeho redakční a propagační činnosti. Za zveřejněné
záznamy zodpovídá ředitel závodu.

Podpisové archy:

Všichni závodníci jsou povinni se podepsat do podpisových archů, které budou
z důvodu zachování hygienických opatření vystaveny v prostoru startu 30 minut
před startem daného závodu. Ukončení podpisů je 15 minut před startem daného
závodu.

Schváleno silniční komisí ČSC dne: 16.3.2021

