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PROPOZICE 2. ROČNÍKU CYKLISTICKÉHO ZÁVODU

HALOUNSKÉ OKRUHY
(sobota 3. 10. 2009 – Halouny)
Závod je závěrečnou akcí CKKV/ SVIJANY hobby cup 2009 a zároveň součástí seriálu UAC. Prezentace a cíl je v obci Halouny4 km za Řevnicemi směrem na Hostomice.
Prezentace a vyhlášení výsledků: bude v hospodě U paviána v Halounech. Presentace od 9.00 do 10:15 hod
Startovné: včetně pojištění činí 130 Kč + 100,- Kč záloha na číslo, která bude vrácena po ukončení závodu po vrácení startovního čísla v místě
presentace. Startovné UAC 100,- Kč- dle propozic pro UAC.
Přihlášky: můžete předem zasílat na e-mail pavel.chysky@gmail.com , nebo se přihlásit na místě.
Kategorie: CKKV/Svijany hobby cup má své standardní kategorie:Vlčáci - 18 - 29 let ,Mazáci - 30 - 39 let,Veteráni - 40 - 49 let,Ctihodní - 50 59 let,Staříci- 60 a více let,Ženy - od 18 let výše.
Doprovodná vozidla: řidič doprovodného vozidla musí osobně u presentace nahlásit svou totožnost (OP), SPZ vozidla a zaplatí zálohu 100,- Kč
oproti které obdrží označení vozidla (2 ks), které je povinen vylepit na vnitřní stranu předního a zadního skla. Po skončení závodu bude záloha
vrácena oproti vrácenému označení. Řidič musí při závodě dodržovat pravidla podrobně popsaná v Soutěžním řádu UAC na www.uac.cz .
Neoznačená doprovodná vozidla jsou zakázána a při jejich zjištění bude v cíli závodník ke kterému vozidlo patřilo penalizován 10 min.
penalizací.
Startuje se ve dvou vlnách. V 10:30 hod startují vlčáci, mazáci a kategorie UAC A+B. V 10:40 potom veteráni, ctihodní, stařící, ženy a
kategorie UAC C, D, E, Ž, J a H. Všechny kategorie jedou dva okruhy, tj. 60 km. UAC má kategorie, presentaci i vyhlašování nejlepších dle
vlastních propozic. Startující jsou povinni se na start dostavit minimálně 5 min. před plánovaným startem, aby vyslechli případné
pokyny pořadatelů. Na startu je potřeba se řadit tak, aby byl až do startu zabezpečen případný průjezd automobilů.
Před startem prvního i druhého bude provedeno slavnostní oblékání vedoucího jezdce 1. a 2. balíku do dresu hlavního sponzora
CKKV/ Svijany HOBBY CUPu - Svijanského pivovaru.
Trasa závodu: start na odbočce ze Svinařů na Halouny a dále: Svinaře, Hodyně, Hatě, Skuhrov, Podbrdy, Osov, zde doprava z hlavní silnice
na Lážovice, Housinu, Bykoš a dále směr Koněprusy. Za Koněpruskými jeskyněmi doprava okolo Měňan, do Litně a opět na Skuhrov. Po
nájezdu na hlavní silnici č. 115 u Skuhrova v prvním kole doprava do druhého kola na Osov, Bykoš, Koněpruské jeskyně a Liteň. Po výjezdu na
hlavní ve druhém kole tentokrát doleva na Hatě, Hodyni, Svinaře a za Svinařemi doprava, a po průjezdu místem startu na Halouny. Cíl je na
kraji obce Halouny před odbočením do centra Halounů.
Pořadí kategorií 1.balíku a 2.balíku bude určeno NA ZÁKLADĚ POŘADÍ V KORIDORU, který bude za prostorem cíle vyznačen
kužely, a do kterého se závodníci zařadí dle projetí cílem. Závodník vyčká zapsání svého čísla POŘADETELEM a poté prostor koridoru opustí,
aby mohlo plynule pokračovat zapsání dalších startovních čísel a aby nebránil dalším závodníkům, pořadatelům ani silničnímu provozu.
Do CKKV/SVIJANY HOBBY CUPu jsou bodovány obě vlny samostatně jako dva závody.
Jede se za každého počasí a za plného silničního provozu.
Každý účastník je povinen dodržovat platnou vyhlášku o silničním provozu a dbát pokynů pořadatelů. Vyžadujeme jízdu v cyklistické
přilbě!!! Časovkářské nástavce jsou zakázány. Každý jede na vlastní riziko a pořadatelé neodpovídají za újmy na zdraví či materiálu
účastníků ani za škody jimi způsobené.
Vyhlášení vítězů bude cca 30 min. po dojetí posledního cyklisty v sále hospody U Paviána v Halounech. Poté budou vyhlášeni i
nejlepší v celkovém pořadí CKKV/SVIJANY hobby cup 2009.
Pavel Chyský- ředitel závodu
tel. 725113213

