26. Memoriál Česti Šilda
cyklistická časovka jednotlivců
Pořadatel:

NAC Pardubice - cyklistický klub

Ředitel závodu: Jan Hanzl
Hlavní rozhodčí: Tomáš Tocháček, Petr Koudelka,
Libor Habětínek
Datum konání:

23. 5. 2015

Místo konání:

Černá za Bory, Hostinec U Kosteleckých

Hodina startu:

9,00 hod. (dětský závod), 10,00 hod. (hlavní závod)

Prezentace:

8,00 - 9,00 hod. v sále Hostince U Kosteleckých

Sociální zařízení: V Hostinci U Kosteleckých (Černá za Bory)
Zdravotníci:

Český červený kříž

Trať závodu:

Černá za Bory - Žižín - Hostovice - Úhřetická Lhota - Úhřetice - Tuněchody - Mnětice - Černá za Bory
Délka trati činí 13,8 km. Profil trati je mírně zvlněný.
Intervalově po 1 minutě z volné nohy

Způsob startu:
Kategorie:

Zkrácená trať - předškolní mládež, žákyně, mladší žáci, starší žáci
Celý okruh - dorost, ženy, muži, veteráni A,B,C,D,E
Registrovaní závodníci - držitelé platné licence cyklistika, duatlon, triatlon (s výjimkou licence
HOBBY a CYKLOTURISTA) - budou mít jednu vlastní kategorii nerozlišenou věkem

Startovné:

150 Kč - všechny mužské a ženské kategorie, 50 Kč - závodníci mladší 18 let
V ceně startovného je zahrnuto občerstvení po dojetí závodu a startovní číslo, které zůstává
účastníkům na památku.

Ceny:

1.- 3. místo v každé kategorii bude odměněno věcnými cenami.
V kategorii veteráni A je udělována putovní cena.

Vyhlášení vítězů: V hostinci U Kosteleckých cca 30 minut po dojetí posledního závodníka
Předpis:

V závodě nejsou povolena doprovodná vozidla. Jede se za plného silničního provozu.
Závod není řízen ČSC. Závodí se podle „Ustanovení rozpisu závodu“.
Závodníci jsou povinni dodržovat silniční Zákon
č. 361/2000 Sb. a respektovat pokyny pořadatele. Závodníci mladší 18-ti let musí mít
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Další program:

Po slavnostním vyhlášení vítězů vás zveme
na pohoštění v restauraci U Kosteleckých.
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