
  

 

 

 

 

CYKLOZÁVOD MILADA 2016 

Termín: sobota 4. června 2016 od 10 hodin 

Pořadatel: Bicykl Kříž Team 

Místo: jezero Milada, Roudníky 

Ředitel závodu: Mgr. Jan Vácha 

Prezentace:  Restaurace v prostotu startu a cíle 

 

Přihlášky On-line:      https://www.sportt.cz/register/377 

Startovní listina:        https://www.sportt.cz/startlist/377 

Trasa závodu:             http://www.cykloserver.cz/cykloatlas/?d=200980 

Harmonogram 

Od 8:00  registrace závodníků – registrace nejpozději 45 minut před každým závodem 
10:00  Odrážedla 0 – 3 let (*2016 - 13) 
10:10  Bobíci 3 – 4 let (*2013 - 12) 
10:20  Naděje I 5 – 6 let (*2011 - 10) 
10:30   Naděje II 7 – 8 let (*2009 - 08) 
10:50   Naděje III 9 –10 let (*2007 - 06) 
11:10   Žáci , žákyně I. 11 – 12 let (*2005 - 04) 
11:30   Žáci, žákyně -  II. 13 – 14 let (*2003 - 02) 
 
11:45  Vyhlášení dětských kategorií (Dívky a chlapci se vyhlašují zvlášť) 
 
12:00   Žáci II + rodinné týmy (dospělý a dítě do 14 let) 
 
13:00  Vyhlášení rodinného závodu a žáků II 
13:30  START  HLAVNÍHO ZÁVODU 
13:30   Kadeti, kadetky 15 – 16 let 
13:30  Junioři, juniorky 17 – 18 let 
13:30  Ženy 19 – 29 let 
13:30  Muži 19 – 29 let 
13:30  Veteráni I 30 – 39let  ženy - muži 
13:30  Veteráni II 40 – 49 let ženy - muži 
13:30  Veteráni III 50 – 59 let  ženy - muži 
13:30   Veteráni IV od 60 let  ženy – muži 
Vyhlášení dospělých kategorií 30min po dojezdu posledního závodníka 
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Trasy a počty okruhů  
 
Odrážedla   cca 150 metrů   louka v prostoru startu dospělého okruhu 
Bobíci   2 malé okruhy 
Naděje I   4 malé okruhy 
Naděje II  2 větší okruhy 
Naděje III  3 větší okruhy 
Žáci I   4 větší okruhy 
Žáci II   2 velké okruhy 
Rodinné týmy   2 velké okruhy 
 
Kadeti/ kadetky  1 elite okruh   15km asfalt, šotolina a lesní cesty v okolí Milady 
Junioři/ juniorky 2 elite okruhy   30km asfalt, šotolina a lesní cesty v okolí Milady 
Ženy   2 elite okruhy   30km asfalt, šotolina a lesní cesty v okolí Milady 
Muži    3 elite okruhy   45km asfalt, šotolina a lesní cesty v okolí Milady 
Veteráni I  muži 3 okruhy, ženy 2 okruhy 45km asfalt, šotolina a lesní cesty v okolí Milady 
Veteráni II  muži 3 okruhy, ženy 2 okruhy 45km asfalt, šotolina a lesní cesty v okolí Milady 
Veteráni III  muži 2 okruhy, ženy 1 okruh  30km asfalt, šotolina a lesní cesty v okolí Milady 
Veteráni IV  muži 2 okruhy, ženy 1 okruh  30km asfalt, šotolina a lesní cesty v okolí Milady 
 
 

Startovné 

Odrážedla    –     30 Kč 
3 – 10 let      –    60 Kč 
11 – 14 let    –  100 Kč 
15 – 18 let    -  150 Kč 
Od 19 let      –  250 Kč 
Rodinné týmy – 150 Kč 

 

Ceny 

Věcné ceny pro první 3 v každé kategorii 

Zdravotnický dozor 

Záchranná služba Ústí nad Labem 

Podmínky závodu 

 Účast na závodech jen na vlastní nebezpečí 

 Závodníci absolvují počet kol předepsaných pro jednotlivé kategorie 

 Závodníci mladší 18 let startují pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce 

 Startovné je splatné při registraci na místě 

 Cyklistická přilba je povinná pro každého závodníka 

 Každý závodník obdrží startovní číslo, které si připevní na řídítka kola 

 Čipy na měření času je nutné v cíli VRÁTIT 

 U rodinného týmu se počítá čas v cíli pouze posledního závodníka z týmu a každý musí mít vlastní kolo 

 Závod se koná za každého počasí 

 Pořadatelé si vyhrazují právo používat jména a fotografie závodníků pro propagační účely 

 Pořadatelé neodpovídají za škody a ztráty vzniklé během závodu 

 Změna propozic vyhrazena 

 Okruh je středně náročný, sjízdný za každého počasí a určený pouze pro HORSKÁ KOLA 


