
PROPOZICE 

 

LETKOVSKÝ  ŠÍP 

 

Typ závodu:                      Časovka jednotlivců 

    

Pořadatel:                          Cykloklub Ivančice 

 

Ředitel závodu:                 Miloš Havlíček  mob.724 080 876 

                                          Email: ha.milet@seznam.cz 

                                         
 

Hlavní rozhodčí:               Ing. Jiří Dohnal 

 

Přihlášení:                         online do 1.8.2018 na 

                                          www.ckivancice.cz 

 

Termín závodu:                 4.8.2018 (sobota) 

 

Místo konání závodu:       Ivančice - Letkovice (u obchodu) 

 

Prezentace:                        v den závodu od 13:15 – 14:30 hodin 

 

Startovné:                         startovné se platí při prezentaci, 

                                         muži 150, -Kč při přihlášení do 

                                         1.8.2018, 200, - Kč v den závodu, 

                                         ženy a junioři 100,- Kč při přihlášení 

                                         do 1.8.2018, 150,- Kč v den závodu 

 

Kategorie:                       muži   M1 Elite              od 19 - 39 let 

                                                   M2 Gentleman    od 40 - 54 let  

                                                   M3 Master          od 55 a více let 

                                        ženy    Ž1                       od 19 - 39 let 

                                                   Ž2                        od 40 a více let 

                                       junioři a juniorky            od 15- 18 let 

                   Podmínkou vypsání je 5 účastníků v kategorii !!!! 



Trasa závodu:                    muži (dva okruhy celkem – 18 km) 

                                          ženy a junioři (jeden okruh – 9 km) 

                                          viz. mapa závodu 

 

 

Start závodu:                      15:00 hodin (startuje se v intervalech 

                                           1.min.), účastníci startují podle 

                                           pořadí při prezentaci, bez rozdílu 

                                           kategorie,nejprve ženy,juniorky a 

                                           junioři ( 1 kolo) a pak muži ( 2 kola) 

 

 Ceny:                                1.- 3. místo v jednotlivých kategoriích 

 

 Vyhlášení výsledků:       30 minut po dojetí posledního závodníka 

                                         do cíle závodu, po vyhlášení výsledků 

                                         proběhne losování tomboly                                     

 

   

 Upozornění:             

 

• Závod pro licencované závodníky je zakázán! 

• Platí zákaz používání speciálních kol na časovku!   

• Jízda „v háku“ za soutěžícím i nesoutěžícím cyklistou nebo 

        dopravním prostředkem se trestá diskvalifikací. 

• Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník 

je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních 

komunikacích a pokyny pořadatelů. 

• Pořadatel neručí za škody vzniklé závodníkům ani jimi 

způsobené. 

• Účastníci startují na vlastní nebezpečí. 

• Cyklistické přilby jsou povinné! 

• Účastník mladší 18-ti let musí mít souhlas rodičů. 

• Pořadatel si vyhrazuje právo změn, dojde-li 

k neočekávaným událostem.                                                     


