Propozice 1. ročníku časovky jednotlivců

HALOUNY
sobota, 1. října 2011
Časovka je pátým a posledním závodem seriálu CKKV / SVIJANY hobby cup 2011. Je
zároveň součástí seriálu UAC.
Presentace: V obci Halouny, v restauraci U paviána 9:00 hod. Startovní čísla se vydávají
podle příchodu k presentaci a každý závodník si je upevní na řídítka kola. Nedodržení
tohoto drobného handicapu se trestá časovou penalizací 120 sekund.
Pozn.: nebudou použita čísla UAC!!!
Start: V obci Svinaře u odbočky k obci Halouny. Od 10.30 hodin se startuje v intervalu 1
minuta, dle startovních čísel.
Trať časovky: Svinaře, Hodyně, Hatě, Skuhrov, Podbrdy, Osov, zde doprava z hlavní
silnice na Lážovice, Neumětely, Bykoš a dále za Bykoší doprava směr Měňany, okolo
Měňan do Litně a opět na Skuhrov. Po výjezdu na hlavní doleva na Hatě, Hodyni, Svinaře a
za Svinařemi doprava na Halouny. Cíl na kopci u odbočky do vesnice (u poštovních
schránek).
Délka trasy cca 31 km. Netoleruje se jízda v závěsu a jiné unfair praktiky, toto bude
trestáno časovou penalizací. Cyklistické přilby jsou povinné.
Startovné: 100 Kč
Kategorie podle pravidel letošního poháru:
A – VLČÁCI (ročník 1993 - 1982)
B – MAZÁCI ( 1981 – 1972)
C – VETERÁNI ( 1971 – 1962)
D – CTIHODNÍ ( 1961 – 1952)
E – STAŘÍCI ( 1951 a starší)
Z – ŽENY ( 1993 a starší)
Přijedou-li na start junioři, (žáci), bude pro ně vyhlášena samostatná kategorie.
Vyhlášení vítězů: V místě presentace cca 30 minut po dojetí posledního cyklisty. Ceny pro
1. – 5. v každé kategorii. Po vyhlášení časovky budou vyhlášeny i výsledky celého
letošního poháru.

Akce se koná za každého počasí a za plného silničního provozu. Každý je povinen
dodržovat platné dopravní předpisy a pokyny pořadatelů. Pořadatel neručí za škody
závodníkům vzniklé ani jimi způsobené.
Ředitel závodu: Pavel Chyský, tel. 725 113 213

