Generální partner Českého svazu cyklistiky

KALAS CUP 2018
FARM TOUR 2018
Závod se koná pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.

Pořadatel:

Česká nadace sportovní reprezentace se sídlem v Praze
Sdružení sportovních klubů Vítkovice a Yogi

Start:

26. 8. 2018 ve 12:00 — Slatina (u Bílovce)

Ředitel závodu:

Víťa Dostál, tel. 601184456 e-mail vita.dostal@stastnaplaneta.cz

Technický ředitel:

Oldřich Zvolánek, tel. 724 094 796, e-mail ssk.vitkovice@volny.cz

Hlavní rozhodčí:

Ondřej Vačkář, Prostějov, tel. 777 822 527, e-mail ondra@vackar.cz

Kancelář závodu
+ vydej start. čísel:

Slatina kulturní dům od 09:00 hod.

Přihlášky:

do 17. 8. 2018 na new.cyklovysledky.cz
v kopii také na e-mail ssk.vitkovice@volny.cz

Trasa závodu:

start — Slatina, Výškovice, Hrabství, Skřipov, Jakubčovice, Hlubočec, Pustá
Polom, Kyjovice, Těškovice, Vyškovice, Karlovice, Nový Svět, Slatina. Okruh
32,3 km.
Celková délka 161,5 km

Porada vedoucích družstev:

10:30

Startují: Muži ELITE a U23, Junioři ročník 2000 s povolením svazu - 5 okruhu 161,5 km

Podmínka účasti:

platná licence národního svazu 2018

Startovné:

dle rozpisu Českého poháru 2018

Ceny:

viz. Rozpis Český pohár 2018

Zdravotní zajištění:

lékař v místě závodu a ve FN Ostrava Poruba

Šatny, sprchy:

v areálu TJ

Předpis:

závod se koná podle pravidel cyklistiky, ustanovení sportovně technických
směrnic ČSC, ustanovení Rozpisu ČP mužů pro rok 2018 a ustanovení
tohoto rozpisu. Všichni účastníci se závodu zúčastní na vlastní nebezpečí a
náklady a jsou povinni dodržovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. a
uposlechnout pokynů policie, pořadatelů a rozhodčích. Pořadatel neručí za
škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené.

Mechanická vozidla: pořadí bude podle aktuálního pořadí ČP 2018. Konvojová čísla po
předložení platné licence a zálohy 200 Kč na konci porady s vedoucími
družstev.
Časový limit:

viz. Rozpis ČP 2018. Pouze za výjimečných okolností a po dohodě sboru
rozhodčích organizátorem závodu v časovém limitu. Při ztrátě 1 okruhu
bude odvolán a neklasifikován.

Občerstvení na trati: určí hlavní rozhodčí
Vyhlášení výsledků: do 15 min. po dojezdu.

Pořadatel si vyhrazuje právo nutných změn v trase závodu z důvodů stavebních prací na silnici a
jiných nepředvídaných okolností.

Schváleno STK ČSC dne: 23.3.2018

