
Klub cyklistů roudnických, z. s.  Roudnice n. L. 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

 Memoriál Vladimíra Urbana nejstaršího 
silniční závod s hromadným startem 

 
 

Datum konání:  pondělí 6. července 2020, od 10.00 hodin. 
 
Pořadatel: Klub cyklistů roudnických, z. s., Špindlerova třída 807 Roudnice 

nad Labem. 
 
Místo startu:               Židovice u Roudnice n. L. okres Litoměřice 
 
Ředitel závodu:  Vladimír URBAN, Alej 17. listopadu 922, Roudnice n. L.,  
    mobil 606 633 631, e-mail lala@lala.cz. 
 
Hlavní pořadatel:  Iveta HÁJKOVÁ, Alej 17. listopadu 1754, Roudnice n. L., 
    mobil 702 184 545, e-mail ivetaproskova@seznam.cz. 
 
Velitel trati:     Jan PODRÁBSKÝ, Dr. Slavíka 1321, Roudnice n. L., 

mobil 733 466 979, e-mail janpodrabsky@email.cz. 
 

Trať závodu:                     okruh Židovice - křižovatka u Roudnice n. L. – Rohatce – Hrobce 
- Židovice, 9 km  

 
Kancelář závodu: v místě startu od 7.30 hod do ukončení závodu v restauraci Na 

Rychtě.    
 
Přihlášky: na webu www.kcr.cz do 3. 7. 2020 a v den konání závodu 

v kanceláři od 7.30 hodin. Startovní čísla pro příchozí se 
vydávají nejpozději 30 min před startem.   

 
Startují kategorie: 
  

soutěžní 
kategorie 

délka tratě kategorie start 

M - 19 12 okruhů Muži 2001 až 1991 a mladší 10.00 hod. 

M - 30 12 okruhů Muži 1990 až 1981 10.00 hod. 

M - 40 10 okruhů Muži 1980 až 1971 10.05 hod. 

M - 50 
ŽENY  

10 okruhů 
Muži 1970 až 1961 
Ženy  2001 až 1981 

10.05 hod. 
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soutěžní 
kategorie 

délka tratě kategorie start 

M - 60   
ŽENY 

7 okruhů 
Muži 1960 až 1951,                      
ženy – 1980 a starší 

10.07 hod. 

M - 70 2 okruhy Muži 1950 a starší 10.07 hod. 

JUNIOŘI 
JUNIORKY 

5 okruhů 
Muži 2005 až 2002  

V den závodu musí být startujícímu 
15 let 

10.05 hod. 

 
Příchozí budou zařazeni podle věku do příslušných věkových kategorií. 

 
Startovné: přihlášení předem 250 Kč, (platba přes internet), pro přihlášené 

na místě 300 Kč (platba proběhne na místě). Registrovaní 
v UAC – sleva 50 Kč.  Žáci a junioři neplatí. 

 
Předpis: závodí se dle pravidel ČSC a tohoto rozpisu, jede se za 

otevřeného silničního provozu, závodníci jsou povinni 
dodržovat pravidla silničního provozu, povinná je pevná 
cyklistická přílba a zdravotní pojištění, pořadatel si vyhrazuje 
právo na změnu rozpisu za nepředvídaných okolností. Každý 
účastník jede na svůj účet a nebezpečí a za nehody a jejich 
následky, které zavinil, je sám odpovědný. Jede se za použití 
elektronické časomíry a čipů. 

 
Ceny:              první tři závodníci v každé kategorii. 
 
Zdravotní zajištění:  zdravotní sestra a sanitní vozidlo,  

Podřipská nemocnice  416 838 111,  

tísňové volání 155. 
 

 
INFORMACE 

Ohledně koronavirové situace.  
V současnosti jsou známy podmínky, za jakých bude možné 
pořádat sportovní akce, ale pořadatel si vyhrazuje v případě 

změn právo na možnost úpravy propozic, či zrušení celé akce. 
 
 
 

Tento rozpis byl schválen: Výborem KCR dne 9.6.2020. 
 
 
         Vladimír URBAN, v. r. 
               ředitel závodu 


