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VELKÁ CENA KRAJE VYSOČINA 

Český pohár v silniční cyklistice 2013 

Pořadatel MERK s.r.o., Blažimská 1781/4,149 00 Praha 4 

Termín 6. červenec – sobota,  start 11:00 hodin. 

Místo Nové Město na Moravě, Vysočina Aréna, Vlachovická 1355, Nové Město na Moravě - start / cíl 

Ředitel závodu Pavel Doležel, mobil: 602-729-899, email: merk-dolezel@volny.cz 

Hlavní rozhodčí Bude delegován ČSC 

Přihlášky na www.cyklovysledky.cz a kopii na email merk-dolezel@volny.cz do 30.6. 

Kancelář závodu Vysočina Aréna, Vlachovická 1355, Nové Město na Moravě - Office Area / Competition Office 

                                       Otevřena od 8:00 hodin, výdej startovních čísel do 10:00 hodin 

Podmínka startu Platná licence ČSC a plná přilba 

Startovné Dle rozpisu ČP 2013 

Startují Muži Elite, U23, vybraní junioři (povolení startu ČSC) podle rozpisu Českého poháru 2013. 

Trať závodu / okruh Nové Město na Moravě, Vysočina Aréna - Radňovice - Lhotka - Vysoké - Počítky - Sklenné - Tři 
Studně - Vlachovice - Nové Město na Moravě, Vysočina Aréna                                                        
(viz také mapy.cz - http://mapy.cz/s/6I9L); délka okruhu 23,6 km. Pojede se  6 okruhů, tj.141,6 km. 

Předpis Závod se koná dle pravidel cyklistiky ČSC, ustanovení tohoto rozpisu a rozpisu Českého poháru 
2013. Všichni se závodu účastní na vlastní nebezpečí a jsou povinni uposlechnout pokyny pořadate-
lů a rozhodčích. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé nebo jimi způsobené.  

 Závod se jede na silničním okruhu s jednosměrnou uzávěrou do proti směru závodu, hlavní pole 
závodníků je zajištěno pořadatelskou službou s pohyblivou uzávěrou na křižovatkách. V případě 
odstupu 10 min. na hlavní pole vyhrazuje si pořadatel po dohodě s hl. rozhodčím závodníky odvolat 
ze závodu. Na silnici jezděte v pravé polovině vozovky. Cyklisté jedoucí za konvojem doprovodných 
vozidel hlavního pelotonu musí dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat pravidla silničního provozu. 

 Pořadatel si vyhrazuje právo nutných změn proti ustanovení tohoto rozpisu z důvodu nepředvídatel-
ných okolností. 

Různé Porada se koná v 10:00 hodin v kanceláři závodu. Konvojová čísla se vydávají po předložení plat-
né licence funkcionáře pro rok 2013; pořadí mechanických vozidel bude podle aktuálního pořadí 
soutěže jednotlivců Českého poháru 2013.  

 Podpisové archy budou vystaveny v prostoru startu od 10:30 hodin. 

 Pevný bufet bude ve stoupání na Tři Studně; bufet bude označen. 

Ceny / vyhlášení Finanční ceny dle rozpisu Českého poháru 2013. Vyhlášení bezprostředně po dojetí, prvních tří zá-
vodníků a prvních tří v kategorii U23. Vyhlášení výsledků ve Vysočina Aréně v prostoru startu a cíle. 

Zdravotní zajištění Nemocnice Nové Město na Moravě, Žďárská 610, tel.: 566-801-111 

Šatny / sprchy Vysočina Aréna, Vlachovická 1355, Nové Město na Moravě 

Doping Vysočina Aréna, Vlachovická 1355, Nové Město na Moravě  
 

Rozpis tohoto závodu byl schválen dne  …………2013 STK ČSC - Karel MACHAČNÝ 

Pavel Doležel, ředitel závodu 
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