CYKLOKROS OSTRAVA
Pořadatel:

Sportovní klub Kletné, z.s., Kletné 37, 742 01 Suchdol nad Odrou
email: zidik@sprmedia.eu, cyklokrosostrava.cz

Termín závodu:

13. 11. 2021

Ředitel závodu:

Miloš Židík, +420 734 283 820, zidik@sprmedia.eu

Velitel tratí:

Radovan Šťastný, +420 777 809 895, homohappy@seznam.cz

Hlavní rozhodčí:

Alena Mlynářová

Účast:

Závod se řídí pravidly ČSC pro závody v cyklokrosu platnými od 1.
července 2021 a FORCE-KOLÁRNA-Oderského poháru 2021, jehož je
součástí. Závod je otevřen pro regionální týmy, kluby i pro jednotlivce.
Závodníci startují na vlastní náklady a nebezpečí, pořadatel neručí za
škody závodníkům vzniklé nebo jimi způsobené. Účastníci včetně
jejich doprovodu musí mít platné zdravotní pojištění.
Podmínkou účasti u neorganizované mládeže do 15 let je souhlas
rodičů.
Závodníci se mohou zúčastnit na jakémkoli druhu kola vyjma
elektrokol.

Kancelář závodu:

Multifunkční aula Gong (zadní garáž), Ruská 2993, 703 00 OstravaVítkovice, 49°49′8,89″ s. š., 18°16′47,19″ v. d.

Prezentace:

sobota 13. 11. 2021 v kanceláři závodu od 8:00, nejpozději 60 minut
před startem příslušné kategorie.
Při prezentaci budou vydávána startovní čísla.

Lékařské zabezpečení:

Live Saving School, Carrozzeria Group s.r.o., V Dolíku 571/4, 793 26
Vrbno pod Pradědem; záchranná služba bude umístěna v prostoru
startu a cíle

Startovné:

kategorie muži Elite, masters a ženy 100,- Kč
kategorie kadeti a junioři 50,- Kč
kategorie žáci, žákyně, kadetky, juniorky a děti do 10 let zdarma

Přihlášky:

elektronicky na email sedlacek@sprmedia.eu do 11. 11. 2021 nebo
v závodní kanceláři v den závodu

Místo startu a cíle:

areál DOV, naproti Velkého světa techniky (viz mapa níže), v prostoru
startu a cíle bude umístěna časomíra

Zázemí pro závodníky:

Multifunkční aula Gong – šatny, WC a sprchy s teplou vodou

Závod Oderského poháru je vypsán pro kategorie:
- žáci starší 2008 a mladší
- kadeti 2006-2007
- junioři 2004-2005
- ženy a juniorky 2005 a starší
- kadetky a žačky 2006 a mladší
- muži OPEN (elite + muži do 23 let)
- Masters muži 35 – 44 let (1987-78)
- Masters muži 45 – 54 let (1977-68)
- Masters muži 55 – 64 let (1967-1958)
- Masters muži 65 let a starší (1957 a starší)
- Masters ženy 35 – 44 let (1987-78)
- Masters ženy 45 let a starší (1977 a starší)
Součástí programu jsou vložené závody dětí na odrážedlech a jízdních kolech (pro kategorie
benjamínků a mladších žáků) a cyklokrosový workshop s reprezentanty.

Časový rozpis startu jednotlivých kategorií a program:
Čas
10:00

10:30

10:45
11:00

11:40
12:30
13:30
13:40

Kategorie
děti (2017 a mladší; 2014 – 2016;
2011 – 2013)
žáci starší 2008 a mladší
kadetky a žačky 2006 a mladší
Masters muži 65 let a starší
Masters ženy 35 – 44 let
Masters ženy 45 let a starší
vyhlášení vítězů závodů dětí
kadeti 2006-2007
ženy a juniorky 2005 a starší
Masters muži 55 – 64 let
Masters muži 35 – 44 let
Masters muži 45 – 54 let
junioři 2004-2005
muži OPEN (elite + muži do 23 let)
vyhlášení vítězů
cyklokrosový workshop

Délka závodu
100 – 1000 m

20 minut se společným startem

30 minut se společným startem

40 minut se společným startem
45 minut se společným startem

Bodové hodnocení:

Bodové hodnocení v průběhu seriálu FORCE-KOLÁRNA-Oderského
poháru 2021 je bez rozdílu kategorií následující: čas závodu (20, 30,
40, 45 min) + body za umístění 20, 14, 9, 6, 4, 3, 2, 1 bod.

Ceny:

Pro nejlepší 3 závodníky nebo závodnice v každé kategorii budou
připraveny věcné ceny.

Vyhlášení vítězů:

V prostoru startu a cíle do 20 minut po skončení závodu v kategorii
junioři a muži OPEN. Vložené závody dětí budou vyhlášeny po dojezdu
závodu, přibližně v 10:45.

Plán a profil trati: délka okruhu 2,6 km, převýšení 12 m (mapa)

