
CKKV/Svijany hobby cup 2013 

                                                                                   
 

Propozice 9. ročníku časovky do kopce 

VŠENORY – ČERNOLICE 
neděle, 25. srpna 2013 

 
 

Časovka je pátým závodem seriálu CKKV / SVIJANY hobby cup 2013. Po zrušení 

časovky Řevničák je tato akce zařazena také do seriálu závodů UAC. Závodníci UAC 

budou startovat s našimi start. čísly, upevněnými na řídítkách bicyklu. Bodování UAC i 

našeho poháru zůstává dle daných pravidel, přestože pořadí v kategoriích bude 

vyhlašováno společně, bez ohledu na to, v jaké soutěži startující figuruje.  
 

Presentace: V obci Všenory v areálu Olympia Wellness od 9:30 hod. Startovní čísla se 

vydávají podle příchodu k presentaci a každý závodník si je upevní na řídítka kola. Při 

nedodržení tohoto drobného handicapu následuje časová penalizace. 

Start: V obci Všenory, asi 50 m nad odbočkou na Řitku. Od 11:01 hodin se startuje 

v intervalu 1 minuta, dle startovních čísel. 

Cíl: V obci Černolice na návsi na vrcholu stoupání. 

Délka trasy cca 2,6 km, převýšení cca 166 m. Netoleruje se jízda v závěsu a jiné unfair 

praktiky, toto bude trestáno časovou penalizací. Cyklistické přilby jsou povinné. 

Startovné: 50 Kč (startující jen v CKKV poháru si mohou připlatit 30 Kč za pojištění v 

rámci závodů UAC). 

Kategorie podle pravidel letošního poháru: 

         A – VLČÁCI  (ročník 1995 - 1984) 

         B – MAZÁCI  ( 1983 – 1974) 

         C – VETERÁNI  ( 1973 – 1964) 

         D – CTIHODNÍ  ( 1963 – 1954) 

         E – STAŘÍCI  ( 1953 a starší) 

         Z – ŽENY  ( 1995 a starší) 

Kategorie UAC jsou ročníkově shodné, navíc jsou jen mládežnické kategorie. 

Přijedou-li na start junioři, (žáci), bude pro ně vyhlášena samostatná kategorie a startují 

bez startovného. Totéž platí pro tricykl. Toto platí pro CKKV hobby cup. 

Vyhlášení vítězů:  V místě presentace cca 30 minut po dojetí posledního cyklisty. Ceny 

pro 1. – 5. v každé kategorii. 

Akce se koná za každého počasí a za plného silničního provozu. Každý je povinen 

dodržovat platné dopravní předpisy a pokyny pořadatelů. Pořadatel neručí za škody 

závodníkům vzniklé ani jimi způsobené. 
 

Ředitel závodu: Josef Vejvoda, tel. 721 943 204  
 


