SWEEPSPORT CUP Lesná 2022, společný závod SAL a UAC
Typ závodu

Cyklistický silniční závod s hromadným startem

Pořadatel závodu

Sportovní klub policie Most
s podporou UNITOP ČR a ČUS

Ředitel závodu

Miloslav Polan, mob. 607 616 354,

Rozhodčí závodu

Ing. František Karlík,

Technický pořadatel

Pavel Wimmer, mob. 605 722 235

Termín konání závodu

Neděle 10. července 2022

Online registrace do závodu

https://www.stopnito.cz/prihlaseni-na-zavod/648

Pokyny pro závodníky

Každý závodník při prezentaci obdrží čip, který musí v prostoru cíle ODEVZDAT pořadateli!!!
Závodníci, kteří nedokončí závod, musí zajistit ODEVZDÁNÍ čipu, nebo kontaktovat pořadatele.
Závodníci SAL a UAC pojedou závod s vlastními čísly.
Závodníci OPEN při prezentaci obdrží startovní čísla a poskytnou na sebe kontaktní údaj.
Mezi slavnostním a ostrým startem PŘÍSNÝ ZÁKAZ VJÍŽDĚNÍ NA CYKLOSTEZKU A CHODNÍK!
Závodníci v případě pádu (zranění), dle možností co nejdříve informují pořadatele.
Z prostoru prezentace, po domluvě s pořadatelem, možnost převozu věcí do prostoru cíle.

Místo prezentace

Most, u kostela před vrátnicí firmy RICO
Parkování vozidel v okolí kostela nebo na parkovišti u krematoria v zadní části ul. Hřbitovní.
Parkoviště naproti prezentace využívané v loňském roce je obsazené.

Info pro jezdce UAC
(prezentace)

Členové UAC jedou s vlastními přidělenými čísly UAC

Čas zahájení prezentace

08:30 hodin

Čas ukončení prezentace

10:30 hodin

Místo startu závodu

SLAVNOSTNÍ START: Most u děkanského kostela, ul. Hřbitovní – průjezd ul. Kostelní omezenou
rychlostí za doprovodným vozidlem cca 1,5 km.
OSTRÝ START: silnice nad jezerem Most na zvukový signál a odmávnutí červeným praporkem
z doprovodného vozidla.

Čas startu závodu

11:00 hodin

Místo cíle závodu

700 m před Horským hotelem Lesná v Krušných horách (těsně před křižovatkou Jedlák – Lesná)

Trasa závodu

Most, u děkanského kostela,(ul. Hřbitovní, Kostelní) – silnice nad jezerem Most – Lom, (ul.
Československé armády, náměstí Republiky, Vrchlického) – Loučná (ul. Podkrušnohorská) –
Dlouhá Louka – Fláje – Klíny - Mníšek – Nová Ves v Horách – Malý Háj – Lesná.

Celková délka trasy

65 km, převýšení cca 1 250 m

Výše startovného pro členy SAL
a UAC

300 Kč (v ceně je občerstvení v cíli).
Doporučujeme platbu předem při online registraci.

Závod je vypsán i pro příchozí

Ano, startovné je 350 Kč (v ceně je občerstvení v cíli).
Doporučujeme platbu předem při online registraci.

Nejkratší trasa zpět do místa
startu

Lesná – Nová Ves v Horách – Horní Jiřetín – Záluží – Most: 30 km

Závod je povolen a uspořádán

Za plného silničního provozu.

Doporučení a popis chování
v rámci závodu

Účastníci musí dodržovat pravidla silničního provozu, zejména dodržovat jízdu při pravém okraji
vozovky, v nepřehledných úsecích, zejména ve sjezdech doporučujeme nezávodit.

Místo vyhlášení výsledků

Party stan u Horského hotelu Lesná (700 m za cílem závodu) + občerstvení.

Čas vyhlášení výsledků

30 minut po dojezdu posledního závodníka do cíle závodu.

Vyhlášení

Členové UAC budou vyhlášeni v rámci kategorií SAL (viz zpravodaj SAL)
1. - 3. místo v každé kategorii.

mail: milapolan@seznam.cz

mob. 607 839 147, mail: fkarlik@seznam.cz
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Kategorie pro vyhlášení

M19 – muži ročník narození 2003 – 1993 a mladší
M30 – muži ročník narození 1992 - 1983
M40 – muži ročník narození 1982 - 1973
M50 – muži ročník narození 1972 - 1963
M60 – muži ročník narození 1962 – 1953
M70 – muži ročník narození 1952 a starší
Ženy – všechny ročníky
Junioři – muži ročník narození 2007 - 2004 (v den závodu musí být startujícímu 15 let)

Odkaz na webové stránky
závodu

http://www.amaterskaliga.cz/

Odkaz na mapu a profil závodu

https://mapy.cz/s/coloruzure

Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít
dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během závodu hlaste na kontaktní telefon
ředitele závodu uvedený v propozicích.
Doprovodná vozidla:
Doprovodná vozidla jedou na vlastní nebezpečí. Řidiči jsou povinni se řídit pokyny pořadatelů a PČR. Nesmí závodníky omezovat
nebo jim pomáhat ( jízda v háku ).
Organizační doplněk:
Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům, v koridoru, případně nejdéle do 24
hod řediteli závodu SMS zprávou. Příchozí závodníci mohou tuto skutečnost ohlásit při vracení startovního čísla v místě cílu nebo
vyhlášení. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků přímo řediteli závodu buď telefonicky,
nebo na e-mail.
Různé:
Všichni účastníci musí dodržovat Soutěžní řád SAL 2021
V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu
na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se
závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí
provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel
a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené
Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních
komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb.,
478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1. 4. 2004) + Vyhláška
č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1. 5. 2004) a pokyny pořadatelů
Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené.
Účastníci startují na vlastní nebezpečí.
Účastníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění.
Cyklistické přilby jsou POVINNÉ.
V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu).
Zákaz časovkářských řídítek a nástavců.
Zákaz použití „batůžku“ typu camelbak.
Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního vyhlášení a předání cen.
V případě, že se nemůžete slavnostního vyhlášení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli závodu
před zahájením slavnostního vyhlášení.
-

Ceny, které si nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení nepřevezmou, propadají pořadateli závodu.

Upozornění:
VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5 minut před startem, z důvodů
vyslechnutí informací o závodu.
Pojištění třetí osoby (majetek a zdraví):
Všichni účastníci závodu jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o pojištění zdraví a majetku. Pokud tedy
dojde k poškození majetku, nebo zdraví někoho, kdo se závodu přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou.
Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je
pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníci závodu měli vyřízené
individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni
sjednaný.
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Pořadí:
Bude určeno NA ZÁKLADĚ POŘÁDÍ 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, tak aby mohlo
zapsání dalších startovních čísel plynule pokračovat a aby nebránil dalším závodníkům, pořadatelům ani silničnímu provozu.
(VŠE VIZ INFORMACE PŘED ZÁVODEM V PROSTORU STARTU!)
Pozor:
Závodník, který neprojede prostorem koridoru (nebude zapsán v pořadí sestaveném v koridoru) nebo bude zapsán v koridoru
více, než jednou nebude zařazen do výsledků!
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