
Vážení sportovní přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na třetí

Mistrovství České republiky
v horské cyklistice

Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců
Integra Chroustovice a SK Parta Litoměřicko

ve spolupráci
s Cyklistickým klubem Cyklocentrum Choceň (www.trikolky.com)

a Obcí Sruby (www.obecsruby.cz).
Mediální partneři: Regionální televize, oblastní noviny TRS
Datum konání: pátek 16. 10. a sobota 17. 10. 2015
Místo konání: okolí obce Sruby
Ředitel závodu: Aleš Mrázek
Garant akce: Vladimír Slavík
Hlavní rozhodčí: Josef  Voleský
Další rozhodčí: Integra Chroustovice, SK Parta Litoměřicko a Cyklistický klub
Cyklocentrum Choceň 
Lékařská služba: MUDr. Zdenko Denk
Ubytování a stravování: OU Chroustovice

http://www.obecsruby.cz/
http://www.trikolky.com/


Doprava: vlastní/ČD  trať  Pardubice-Choceň  –  stanice  Sruby  (místo  konání
závodů), nebo Uhersko (zde zajištěna doprava na ubytování v Chroustovicích)
Program: 

Pátek 16. 10.

11:00 - 14:30 příjezdy ubytovaných účastníků do Chroustovic 
(oběd se vydává do 13:00)

15:00 - 15:30 prezence - Sruby 
15:30 technická porada    
16:00 horská časovka
18:30 – 19:00 večeře (Chroustovice)
21:00 organizační porada 

                  

Sobota 17. 10.

8:00 snídaně (Chroustovice)
9:00 - 9:30 prezence – Sruby
9:30 technická porada
10:00 krosové závody jednotlivých kategorií (okruhová varianta)
12:00 slavnostní vyhlášení výsledků 
12:00 oběd (Sruby) 
Pozn.:  Časy  vyhlášení  výsledků  a  sobotní  oběd  mohou  být  posunuty  podle
průběhu  závodu.  Pokud  se  všichni  účastníci  pátečního  závodu  zúčastní  i  v
sobotu, bude slavnostní vyhlášení obou závodů po skončení.

Věkové kategorie: Věkové kategorie jsou stanoveny podle pravidel ČSMPS
časovka závod

žákyně (ročník 2000 a mladší) 2,5 km 1 okruh
žáci (ročník 2000 a mladší) 2,5 km 2 okruhy
juniorky a ženy (ročník 1999 a starší) 2,5 km 2 okruhy
junioři a muži A (ročník 1999 a starší) 2,5 km 3 okruhy
junioři a muži B (ročník 1999 a starší) 2,5 km 2 okruhy

Zdravotní závodní kategorie:

intelektově znevýhodnění A (ZŠ prakt., OU)
                                                     B (ZŠ spec., ÚSP)         

Technická  ustanovení: Závody  se  jedou  po  členité  trati  převážně  v lesním
terénu. Závodníci musí  používat  cyklistickou přilbu ze schválených materiálů



(lze  zapůjčit  od  organizátorů). Za  technický  stav  jízdních  kol  zodpovídá
vysílající  organizace.  Během závodů  je  zajištěna  základní  servisní i odborná
zdravotní pomoc. Závody se řídí pravidly cyklistiky. 

Závodník může startovat v obou závodech nebo pouze v jednom. Hodnotí
se  každý  závod  zvlášť. Zároveň  budou  vyhodnoceni  účastníci  s nejnižším
součtem umístění  v obou závodech a obdrží zvláštní cenu. V případě rovnosti
součtu umístění u více závodníků získá cenu závodník s nejnižším součtem časů
v obou závodech.
                                   
Ceny: Závodníci  na  prvních  třech  místech  obdrží  diplom,  medaili  (hrazeno
ČSMPS) a věcnou cenu získanou od sponzorů – obec Sruby a další. 

 
Kontaktní nformace: Vladimír Slavík, Polepy 198, 411 47 Polepy
                                 tel. 475 657 282 mobil: 728 603 753

slavik.v@kr-ustecky.cz

Organizační  ustanovení: Stravování  a ubytování  členům  ČSMPS  bude
uhrazeno  na  základě  řádně  vyplněných  a podepsaných  prezenčních  listin.
Cestovné hradí vysílající organizace. ČSMPS zajišťuje úhradu sanity a pronájem
trasy. Organizátoři  umožňují  přihlášeným  účastníkům  zapůjčit  pro  závody
i horská kola AMULET (12 ks-nutno předjednat).

Přihlášky: prosím o zaslání na výše uvedený e-mailový kontakt do 2. 10. 2015.
Prosím o předběžné potvrzení účasti s uvedením odhadovaného počtu závodníků
a doprovodu. Případné změny po zaslání přihlášky mi prosím zasílejte průběžně.
      
VĚŘÍME,  ŽE  SE  VÁŠ  ODDÍL  MISTROVSTVÍ  ČESKÉ  REPUBLIKY
V HORSKÉ CYKLISTICE ZÚČASTNÍ A TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ.

Za pořadatele: Aleš Mrázek a Vladimír Slavík

mailto:zvs.ustek@wo.cz
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