
O RADOVESICKOU KOSTKU 2023 

propozice 
Společný závod SAL, UAC a Českolipského poháru 

Typ závodu: Silniční  

Pořadatel závodu: SK FAVORIT Bílina z.s. 

Ředitel závodu, velitel trati: Rostislav Kadlec, Petr Krása 

Telefon na ředitele, velitele trati: 602 364 146, 775 366 068 

Telefon na lékařskou pomoc 

E-mail na ředitele: skfavorit@seznam.cz 

Termín konání závodu: 24. 06. 2023 

Přihlášení: předem na www.stopnito.cz nebo v místě prezentace 

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 v případě pádu (zranění), dle možností co nejdříve 
informují pořadatele. 
  
Místo prezentace: Hrobčice (okr. Teplice), areál MŠ 

Možnost parkování: bude upřesněno 

Čas zahájení prezentace:  8:30 hod. 

Čas ukončení prezentace: 10:30 hod. 

Čas startu závodu: 11:00 hod. první balík (M 19, M30, M40, M50, Ž) 

                                  11:03 hod. druhý balík (M60, M70, Ž40+, J+ kadeti) 

Start závodu: start je totožný s místem cíle                                                                   

Délka závodu: 72 km (4 okruhy)  

Závodníci, kteří byli dojeti o jeden nebo více okruhů (bez rozdílu kategorií), mají cíl závodu za 
doprovodným vozem, který projede cílem čtvrtého okruhu před prvním závodníkem. Do 
pořadí tak budou zařazeni s příslušným počtem absolvovaných kol. Tzn. cíl závodu, bude pro 
každého závodníka teprve po projetí prvního závodníka cílem posledního (čtvrtého) kola. 

Výše startovného: 450,- Kč do 10. 06. 2023, 500,- Kč na místě, kadeti 15 – 16 let 150,-Kč 

Závod je vypsán i pro příchozí: ano  

Startovní čísla: číslo bude vydáno s čipem 

Kategorie: M19, M30, M40, M50, M60, M70, J, Ž, Ž 40+, kadeti 15 – 16 let. 

Místo vyhlášení výsledků: areál MŠ Hrobčice 

Čas vyhlášení výsledků: cca 30 min. po dojezdu posledního závodníka do cíle   



Vyhlášení: 1. – 3. místo v každé kategorii                   

Odkaz na webové stránky závodu: http://www.amaterskaliga.cz 

Odkaz na mapu závodu             https://mapy.cz/letecka?planovani-
trasy&dim=63d7dcc3ac1384b4cdb42718&x=13.8329720&y=50.5161183&z=12 

             

 

     Závod je povolen a uspořádán za plného silničního provozu, na křižovatkách budou 
označení pořadatelé. Účastníci musí dodržovat pravidla silničního provozu, zejména 
dodržovat jízdu při pravém okraji vozovky, v nepřehledných úsecích, ve sjezdech 
doporučujeme nezávodit. Každý bude před závodem poučen a toto potvrdí podpisem při 
prezentaci! Pořadatel závodu si vyhrazuje právo na změnu trasy z důvodu oprav vozovky 
apod. 

     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, popř. velitele trati uvedený v propozicích. 

     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 
 Všichni závodníci jsou povinni předložit při prezentaci svou platnou licenci 
 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 
 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 
 VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru 

startu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu. Poté ti, kteří 
startují později, mohou prostor startu opustit. 
 
 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny. 

 

 


