KALAS CUP 2018
Český pohár v silniční cyklistice 2018

47. ročník MEZINÁRODNÍ TROFEJ ROKYCAN
Pořadatel: AC SPARTA PRAHA cycling z.s.
Termín: úterý 8. květen 2018 ve 13:00
Místo konání: obec Těškov u Rokycan
Ředitel závodu: Zdeněk Rubáš, Těškov 146, 33701 Rokycany, Tel 603917656
Hlavní rozhodčí: Ondřej Vačkář, tel: 777822527, mail: ondra@vackar.cz
Přihlášky: do 28.4. 2018 přes www.new.cyklovysledky.cz, v kopii: rubas@sparta-cycling.cz
Kancelář závodu: obecní úřad Těškov
10.00 – 11.00 hod. Startovní čísla se vydávají nejpozději do 11.00 hod
Porada vedoucích družstev: 11:30 obecní úřad Těškov
Startovné: dle rozpisu ČP 2018
Start: obecní úřad Těškov ve 13.00 hodin muži Elite / U23/ - 162 km
Podmínka startu: Platná licence ČSC pro rok 2018
Předpis: Závodí se podle platných pravidel ČSC, rozpisu ČP a tohoto rozpisu.
Trať závodu bude uzavřena v souladu s nařízením Policie ČR pro veřejnou dopravu, proto všichni
musí dodržovat ustanovení zákona č.361 /2000 Sb a jsou povinni uposlechnout pokynů policie,
pořadatelů a rozhodčích.
Všichni účastníci se závodu zúčastňují na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům
vzniklé nebo jimi způsobené.
Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu
nepředvídaných okolností.
Trať závodu: 27 x 6 km dlouhý okruh Těškov - Holoubkov – Těškov
Limit: Závodník, který bude mít ztrátu 7min na čelo závodu, nebo bude dojet o 1 okruh, bude ze
závodu odvolán a nebude klasifikován.

Ceny: Dle rozpisu Českého poháru mužů 2018 + pro prvních 30 závodníků a 3 nejlepší U23
Vyhlášení proběhne v prostoru cíle 10 minut po průjezdu vedoucího závodníka cílem. Elite a U23
1.-3. místo v závodě, průběžně vedoucí jezdec kategorie U23, průběžně vedoucí závodník
kategorie „Nováček roku“ + rychlostní prémie.
Pořadatel si vyhrazuje právo nutných změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných
okolností.

Šatny, sprchy, ubytování a další: Fotbalový stadion FC Těškov, www.penzion-brdy.cz
Příjezd na trať závodu z dálnice D5 exit 50 (Mýto). Parkování v obci Těškov nebo u
fotbalového hřiště.
Doprovodný sportovní program: najdete na www.sparta-cycling.cz
1) 11.00 závod amatérů UAC - KOLOC Oil + příchozí /junioři / kadeti 11 okruhů x 6 km celkem 66 km
2) 11.02 závod mladších a starších žáků IL Sano Cup - 3 okruhy celkem 18 km

Zdravotní zajištění: Sanitar Rokycany
Lékař závodu: Petr Boor tel. 604 684 274

Rozpis tohoto závodu byl schválen STK ČSC dne 1.3.2018

