
 

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ OLOMOUCKÉHO A MORAVSKOSLEZSKÉHO 

KRAJE V SILNIČNÍ CYKLISTICE 

 

 

 

Pořadatel:  Force GO! Jeseník, Cyklistika Jeseník, spolek 

Místo a termín:  Vidnava, Mírové Náměstí, sobota 9. června 2018 od 13:30. 

Ředitel závodu: Rostislav Brokeš, Komenského 281, 790 01 Jeseník, mob 778 766 192, e-mail:Brokes@gymjes.cz 

Hlavní rozhodčí:    

Přihlášky:   Nejpozději do 6.června 2018 na www.cyklovysledky.cz, v kopii na cpjesenik@seznam.cz 

Prezentace:   Městský úřad Vidnava 10:30 – 12:00 – čísla na pravou stranu! 

   Je nutné zapsat se u stolku příslušného kraje nebo „otevřený závod“! 

Porada ved.družstev: Městský úřad Vidnava v 12:30 

Podmínka účasti: platná licence ČSC pro rok 2018 

Startovné:  závodníci přihlášení v termínu do 6. 6. 2018 

   Žáci, žákyně – 50 Kč,- ostatní kategorie – 100 Kč,- 

   Závodníci přihlášení po termínu nebo na místě závodu uhradí dvojnásobek! 

 

Startují:   13:30- Junioři    6 okruhů 72 km  

13:35- st. Žáci+ kadetky   2 okruhy 24 km 

13:55- ml. žáci + žačky   1 okruh  12 km 
 (po průjezdu juniorů do 2. okruhu)  

Cca 15:10–Kadeti + Juniorky, ženy 4okruhy 48 km 
 (5 minut po průjezdu Juniorů do posledního okruhu) 

 

Trasa závodu:  Silniční okruh dlouhý 12 km: Vidnava - Velká Kraš – Horní Heřmanice – sil.č.457 Vidnava 

   Start na náměstí ve Vidnavě, cíl u vlakového nádraží Vidnava 

   Pro veřejnou dopravu bude okruh jednosměrně uzavřen. 

 

Předpis: Závodse koná dle Pravidel cyklistiky ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. Všichni účastníci se závodu 

zúčastňují na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. 

Všichni účastníci musí dodržovat ustanoveni zákona č.36112000 Sb. A jsou povinni uposlechnout 

pokynů policie, pořadatelů a rozhodčích. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn 

oproti tomuto rozpisu z důvodu nepředvídaných událostí.  

 

Ceny: Vítěz každé kategorie a  první 3 závodníci každé kategorie v rámci mistrovství Olomouckého 

kraje a Moravskoslezského kraje 

 

Zdravotní zajištění: Doktor na trati:   Šmerda Tomáš tel. 725 600 595 

 Sanitka v prostoru startu:  Prokopec František tel. 725 600 488 

Mechanická pomoc:  Na základě dohody s pořadatelem a hlavním rozhodčím. 

Další ustanovení:  Závodník dojetý vedoucím jezdcem o jeden celý okruh bude ze závodu odvolán. 
 

Rozpis byl schválen STK silniční komise dne: 15.5.2018 z pověření Jakuba Edra – K.Machačný     
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