TJ SOKOL LIBOCHOVICE

TJ SOKOL LIBOCHOVICE
oddíl cyklistiky

oddíl cyklistiky

Okolo RoudníCka - Memoriál L.Zentnera

Pořádá přebor župy Podřipské v silničním závodě
na trati Brníkov - Kostelec - Roudníček - Brníkov

Datum konání :
Pořadatel:
Místo startu :
Začátek závodu :
Ředitel závodu :

Datum konání :

2.5.2009

Hlavní rozhodčí :
Zdrav.zajištění :

Start :

14. hod.

Prezentace :

od 13. do 14. hod.

Startovné :

100 Kč

Délka závodu :

51 km

30

00

15

Josef Fau
zdravotní sestra Dagmar Ročková
Podřipská nemocnice 416 838 111, tísňové volání 155
Kancelář závodu : v místě startu, restaurace Brníkov
Přihlášky :
od. 20.dubna do 1.května 2009 telefonicky na 777 188 448 nebo
SMS na 777 188 448, e-mail: vinklerj@volny.cz, v den startu v kanceláři
závodu od 13.00 do 14.15 hod.
Startovné :

100,- Kč při převzetí startovního čísla, ve startovném je zahrnuto i malé
občerstvení v cíli

Trať závodu:

6 okruhů na trase Brníkov-Kostelec-Brníkov, jeden okruh měří 8,5 km
okruh je veden po kvalitním asfaltu
závodí se v duchu pravidel ČSC a tohoto rozpisu

Předpis:
Startují:

muži ročník 74
muži ročník 75 - 59
muži ročník 58
ženy bez rozdílu věku

Ceny:
Ustanovení:

první tři v každé kategorii
prostor trati závodu není uzavřen pro pěší osoby a je nutné respektovat
jejich přítomnost! Pevná cyklistická přilba je povinná! Každý účastník jede
na vlastní účet a nebezpečí, za nehody a jejich následky, které zavinil, je
sám zodpovědný.
Před startem podepíše každý účastník prezenční listinu.

Hlavní rozhodčí : Josef Fau
UPOZORNĚNÍ : Jede se za plného provozu, na vlastní
nebezpečí, přilba povinná,organizátor nenese
odpovědnost za případné škody způsobené závodníky.

sobota 2.května 2009
TJ SOKOL Libochovice
prostor před restaurací Brníkov
30
ve 14. hodin
Jindřich Vinkler

Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu :
vinklerj@volny.cz nebo písemně na adresu:
Jindřich Vinkler
Na vršku 16
411 17 Libochovice - Poplze

Kostelec
nad Ohří
Roudníček

START

OBČERSTVENÍ PO SKONČENÍ ZÁVODU ZAJIŠTĚNO
Případné dotazy na tel.: 777 188 448

Naši sponzoři

- do 35 let
- 36 až 50 let
- 51 let a starší

CÍL

Brníkov

Naši sponzoři
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JÍZDNÍ KOLA

LIBOCHOVICE

