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Generální partner ČSC

TECHNISERV CUP 2022
Český pohár mládeže a žen
silniční závod jednotlivců

CARLA - KUPKOLO
Pořadatel:

CARLA – KUPKOLO, Krkonošská 2850, Dvůr Králové n. L.

Termín:

neděle 7. srpna 2022, v 8:55 hod.

Místo konání:

Nová Paka, obec Radkyně
start: obec Radkyně, Nová Paka (u firmy DOPS), 1.7 km před
cílem
cíl:
obec Přibyslav Nová Paka(na vrcholu stoupání)

Ředitel závodu:

Mgr. Jiří Šorm

tel: +420605576482

Velitel trati:

Jan Lukeš

tel: +420602121021

Hlavní rozhodčí:

bude upřesněno

tel:

Přihlášky:

do: 4.8.2022 (24:00)

na webu: www.nasecasomira.cz

Kancelář závodu:

kde: Sokolovna, Lázeňská 295, Lázně Bělohrad
pátek 5. 8. od: 17:00 do 19:00 hod.
sobota 6. 8. od: 7:00 - do konce závodu
Sokolovna LB
neděle 7. 8. od: 7:00 - do konce závodu v prostoru cíle (obec Přibyslav)

Prezentace:

čísla se vydávají
pátek 5. 8. od: 17:00 do 19:00 hod.
Sokolovna LB
sobota 6. 8. od: 15:00 do 17:00 hod.
Sokolovna LB
neděle 7. 8. od: 7:00 - 8:00 v prostoru cíle – pouze odprezentovaní závodníci

!čísla z časovky jednotlivců z 6.8. zůstávají!
Porada:

6.8. od: 17:00

Sokolovna LB

Startovné:

žáci a žákyně
kadeti a kadetky
junioři, juniorky a ženy

190,290,390,-

Navýšení o 90,- Kč za zapůjčení aktivního čipu
V případě pozdního přihlášení bude ke startovnému připočteno 100% ceny!
Podmínka startu:

platná licence národní cyklistické federace pro rok 2022

Startují:
Čas startu

10:15

8:55
8:58
9:01
9:40
9:43
10:40
10:43
12:45

Kategorie

Počet okruhů

Počet kilometrů

žáci ml.
žákyně st.
žákyně ml.
žáci st.
kadetky
kadeti
juniorky a ženy
junioři

2
2
2
4
4
7
7
10

18
18
18
34
34
58
58
82

!!! Čas startu může být lehce upraven s přihlédnutím k průběhu závodů !!!
Trať závodu:

náročný kopcovitý okruh u Nové Paky
Radkyně (start) - Přibyslav (cíl a zázemí závodu, vč. parkování) - Štikov (Pivovar Nová
Paka) - směr Bělá u Pecky - Radkyně
délka okruhu 8 km
velmi kvalitní povrch ve sjezdu, úzká vozovka a středně kvalitní povrch ve stoupání
https://mapy.cz/zakladni?planovanitrasy&x=15.5432095&y=50.4854962&z=14&rc=9jLHAxHZbdD9jCQ9jOrAcmIcPnYr&rs=coor&rs=stre&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=92966&ri=&ri
=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rut=1

Předpis:

závod se koná dle platných pravidel cyklistiky a sportovně technických směrnic ČSC,
ustanovení rozpisu ČP mládeže a žen na silnici 2022 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.
Závod se uskuteční dle zákona č. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

!!!mechanická vozidla a závodníci se na start dopraví výhradně ve směru okruhu!!!
Vyhlášení výsledků:

vítěz v každé kategorii obdrží ceny dle rozpisu ČP mládeže a žen na silnici 2022
vyhlášení vítězů všech kategorií proběhne 30 minut po dojezdu posledního juniora
v prostoru cíle

Zdravotní zajištění:

Nemocnice: ON Jičín

tel: +420493582111 (nebo 112 !!!)

Lékař závodu:

bude upřesněno na poradě

tel: +420

Dopingová kontrola:

dopingová kontrola bude prováděna dle pravidel UCI a antidopingového
výboru ČR v prostoru cíle – místo bude upřesněno na poradě

Další ustanovení:

závodník se ztrátou jednoho okruhu na čelo závodu bude ze závodu odvolán
a nebude v cíli neklasifikován.

Mechanická vozidla:

pořadí mechanických vozidel bude určeno na poradě a konvojová čísla se
budou vydávat po předložení platné licence ČSC pro rok 2022
!!!na trať bude možný celkový počet doprovodných aut v počtu 10 na kat.!!!

Vysílací kanál:

radiotour bude vysílat na frekvenci UHF CH1 448,490 MHz, CH2 448,570 MHz, CH3
448,610 MHz.

Pevný bufet:

kde:

ve stoupání před cílem

Zelená zóna:

kde:

ve stoupání před cílem

Podpisové archy:

všichni závodníci jsou povinni se podepsat do podpisových archů, které budou
vystaveny v prostoru startu 40 minut před startem dané kategorie. Ukončení podpisů
je 10 minut před startem kategorie

Parkování:

bude upřesněno

Ubytování:

https://www.munovapaka.cz/adresar/ds-14411/p1=23511

Schváleno zástupcem STK dne: 24. 7. 2022
V: 2022/32.1

Ondřej Vačkář

