Pořadatel:

TJ Favorit Brno, Křížkovského 22, 603 67 Brno

Termíny jednotlivých závodů v roce 2019::
●
●
●
●

30. dubna
21. května + krajský přebor
11. června + Moravský dráhový pohár
16. červenec – finále + Moravský dráhový pohár

Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:

Vladimír Lazar
Renata Horáková Holová

Startují:
Převody:

Všechny kategorie, dle počtu přihlášených mohou být sloučeny.
Dle pravidel ČSC

Přihlášky:
Kancelář závodu:
Startovní čísla:
Technická porada:
Startovné:

emailem lazarvladimir@seznam.cz nejpozději 2 dny před daným závodem.
TJ Favorit Brno, Křížkovského 22, 603 67 Brno
V kanceláři závodu, výdej bude ukončen v 15 hod
v 15:30 u věže rozhodčích
všechny kategorie 50 Kč (2€), přihlášení v den startu 100 Kč (4€)

Hodnocení:

Každý závodní den se bude bodovat 25, 20, 16, 13, 11, 10 atd. Celkovým
vítězem se stává jezdec s největším počtem bodů, v případě rovnosti bodů
rozhoduje lepší umístění ve finálovém závodě.

Šatny a sprchy:
Ubytování:
Podmínka účasti:

Velodrom TJ Favorit Brno
Pořadatel nezajišťuje.
Závodí se dle pravidel ČSC a tohoto rozpisu.
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí.
Nutná platná licence pro rok 2019.
Budou uděleny při finále pro první tři v kategoriích.

Ceny:

Zdravotní zajištění: V obvyklém rozsahu, ÚSM Brno

Program:

Start v 16:00
Přístup na dráhu bude umožněn od 14:00 hod.
Každý závodní den se skládá celkem ze 4 disciplín. Disciplíny navrhne pořadatel na
technické poradě dle počtu přihlášených závodníků. Bude se vybírat z disciplín:
Bodovací závod, dánský bodovací závod, vylučovací závod, italský vylučovací závod,
Coppi vylučovací závod, hladký závod, prvenství, tempo race, neznámá vzdálenost

Různé:

Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené.
Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy programu v případě vyšší moci nebo
omezeného počtu startujících.
Pořadatel si vyhrazuje v případě nepředvídaných okolností změnit rozpis
tohoto závodu.
V případě malého počtu závodníků může pořadatel sloučit kategorie.
V případě konání Brněnského dráhového poháru v rámci jiného závodu jsou
závodníci povinni řídit se rozpisem daného závodu.

Rozpis byl schválen JM KSC, v Brně dne 28.2. 2019, Lukáš PETR

