ROZPIS
1. NÁZEV:

JARNÍ ZÁVOD HORSKÝCH KOL ŽLUTAVA

2. POŘADATEL:

TUFO CYKLOZÁKLADNA OTROKOVICE

3. TERMÍN:

NEDĚLE 9. 4. 2017

4. MÍSTO:

ŽLUTAVA okres ZLÍN, fotbalové hřiště

5. START ZÁVODU:
10 hodin
První kategorie odrážedla, další následují po dojezdu předcházející kategorie. V případě
malého počtu startujících v jedné kategorii může pořadatel spojit start více kategorií
dohromady. Start kategorie Muži I a II bude přibližně v 13.30 hod.
6. PREZENTACE:
V kanceláři závodu v klubovně FK ŽLUTAVA od 8:30 hod. Prezentace končí 30 minut před
startem každé kategorie. Startovní čísla se vrací a jsou majetkem pořadatele, neničte je
prosím!
7.

PŘIHLÁŠKY:
a) předem přes internet www.tufocz.cz
b) na místě startu v sobotu 8. 4. od cca 15-18 hod.,
v neděli 9. 4. od 8:30 hod nejpozději 30 minut před startem každé kategorie.

8.

STARTOVNÉ:
a) kategorie a - h 50 Kč
b) kategorie ch, i, j 100 Kč
V ceně startovného je občerstvení.

9.

KATEGORIE:
a) ODRÁŽEDLA
ročník 2013 a mladší
b) PŘÍPRAVKA 1
ročník 2011-2012
c) PŘÍPRAVKA 2
ročník 2009-2010
d) PŘEDŽÁCI, PŘEDŽAČKY ročník 2007-2008
e) ML.ŽÁCI,ML.ŽAČKY
ročník 2005-2006
f) ST.ŽÁCI,ST.ŽAČKY
ročník 2003-2004
g) KADETI, JUNIOŘI
ročník 1999-2002
h) KADETKY, JUNIORKY ročník 1999-2002
ch) MUŽI do 39 let
ročník 1978-1998
i) MUŽI nad 40 let
ročník 1977 a starší
j) ŽENY
ročník 1998 a starší

10. TRASY:
 malý okruh, délka 380 m, po zpevněných cestách kolem fotbalového hřiště, jedou
kategorie ODRÁŽEDLA, PŘÍPRAVKA1



střední okruh, délka 1900 m, po lesních cestách a pěšinách v okolí fotbalového hřiště,
jedou kategorie PŘÍPRAVKA2, PŘEDŽÁCI, ML. ŽÁCI, ST. ŽÁCI



velký okruh, délka 3200 m, po lesních cestách a pěšinách v okolí fotbalového hřiště,
kategorie KADETI, JUNIOŘI, MUŽI, ŽENY, KADETKY, JUNIORKY

11. POČTY OKRUHŮ:
a) ODRÁŽEDLA
1 malý okruh
380 m
b) PŘÍPRAVKA 1
3 malé okruhy
1140 m
c) PŘÍPRAVKA 2
1zaváděcí okruh +1 střední zkrácený
1,9 km
d) PŘEDŽÁCI, PŘEDŽAČKY 1 zaváděcí + 2 střední zkrácené okruhy
3,9 km
e) ML. ŽÁCI, ML. ŽÁKYNĚ 1 zaváděcí + 3 střední okruhy
6,1 km
f) ST. ŽÁCI, ŽÁKYNĚ
1 zaváděcí + 4 střední okruhy
8 km
g) KADETKY, JUNIORKY
1 zaváděcí + 4 velké okruhy
13,2 km
h) KADETI, JUNIOŘI
1 zaváděcí + 6 velkých okruhů
19,5 km
ch) MUŽI I
1 zaváděcí + 7 velkých okruhů
22,7 km
i) MUŽI II
1 zaváděcí + 6 velkých okruhů
19,5 km
j) ŽENY
1 zaváděcí + 5 velkých okruhů
16,4 km
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit počty kol podle aktuálního stavu tratí, počasí a počtu
účastníků. Pokud budete pomáhat svým dětem na trase, tak to bude posuzováno rozhodčími
jako neoprávněná pomoc a závodník bude v cíli zařazen na poslední místo závodu!!!
12. PŘEDPIS
Závodí se dle rozpisu tohoto závodu. Závod se jede na uzavřené trati. Závodníci jsou
povinni dbát pokynů pořadatelů. Závod se jede za každého počasí. Pořadatel neručí za škody
vzniklé závodníkům. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou povinni
pohybovat se jen po vyznačené trase. Děti startují s písemným souhlasem zákonného
zástupce a v jeho doprovodu. Za start závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho
zákonný zástupce.
Cyklistická přilba je povinná!!!
Protest lze podat pouze písemně 1 hodinu po dojezdu startujícího do cíle, nejpozději však do
vyhlášení výsledků. Protest a kauce se musí složit u ředitele závodu při vkladu 500,- Kč,
který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli.
Vyhlášení Výsledků kategorie Odrážedla – St. žáci, žákyně před závodem Kadetky,
Juniorky. Ostatní kategorie po dojetí poslední kategorie.
13. ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ: Pořadatelská a zdravotní služba
14. CENY: věcné pro první tři závodníky v každé kategorii

Ředitel závodu: Petr Formánek

velitel tratě: Roman Hyneček

