
Propozice k     cyklistickému závodu 23. 6. 2017

Název: Cyklistický závod MUDr. Josefa Moudrého VI. ročník
Termín: pátek 23. 6. 2017
Místo: Mikulovice u Znojma (start i cíl okruhu)
Kancelář: Kulturní dům Mikulovice.
Startují kategorie:  
Děti do 4 let
Závod dětí do 4 let na odstrkovadlech v 15.00 hodin na parkovišti před ZŠ Mikulovice. 
Děti do 9 let   (doporučujeme v     doprovodu rodičů) 

- 4 až 6 let 
- 7 až 9 let 

Hromadný start v 15:15, 1 a 2 okruhy o délce 1000 metrů.
Žáci 10 až 14 let   

- 10 až 12 let 
- 13 až 14 let 

Hromadný start v 15:30, 3 a 4 okruhů o délce 1000 metrů.
Dorostenci 15 až 17 let   

- 15 až 17 let 
Hromadný start v 15:30, 3 okruhy o délce 1700 metrů
Muži bez licence a nepřihlášení v     jiných soutěžích   

- 18 až 29 let + obyvatel Mikulovic
- 30 až 49 let + obyvatel Mikulovic
- 50 let a starší + obyvatel Mikulovic

Hromadný start v 17:00, okruh o délce 23 km 
Ženy bez licence i s licencí

- 18 let a starší + obyvatel Mikulovic + obyvatel Mikulovic nad 50 let
Hromadný start v 17:00, okruh o délce 23 km. 
Muži s     licencí ČSC

- 18 let a starší 
Hromadný start v 17:00, okruh o délce 2 x 23 km. 
Závod na „veteránech“:   

- muži, ženy 18 let a výše 
Hromadný start po dojezdu hlavního závodu, 2x okruh o délce 1000 metrů.

Startovné:  50,- Kč /platí závodníci od 18let /včetně/ a výše
Start hlavní závod:  Hromadný start v 17.00 hodin – parkoviště u budovy ZŠ Mikulovice, startující s licencí v první vlně dle 
kategorií 2 okruhy. Bez licence ČSC druhá vlna dle kategorií 1 okruh.
Start mládežnických závodů: 
Hromadný start od 15.00 hodin na vyznačeném okruhu, okruhy jsou vhodné pro horská kola. 
Okruh v délce 1000 a 1700 metrů s rozdílným počtem kol, dle věkových kategorií.
Start závodu na „veteránech“: Věkem neomezená kategorie, závodí se na kolech bez přehazovaček – (Ukrajina, skládačka,...) 
na vyznačené trati - 2x okruh v délce 1000 metrů. Hromadný start po dojezdu hlavního závodu.
     
Trať hlavního okruhu:  Mikulovice směr Horní Dunajovice – Tvořihráz - Únanov rozcestí – Plaveč - Mikulovice.
Délka okruhu: 23 km 
Rozhodčí: zajišťuje pořadatel
Ceny: věcné ceny za první tři místa v jednotlivých kategoriích + ocenění prvních třech mikulovických závodníků v každé 
kategorii dospělých. 
Občerstvení: možnost zakoupit v místě startu (maso na rožni, uzená cigára, pivo, limo)
Zdravotník: lékařka pro dospělé MUDr. Karolína Dobešová
Pořadatel: Cyklo Klub Kučera Znojmo, městys Mikulovice, TJ Mikulovice.
Upozornění: Závod se jede za plného provozu a účastníci jsou povinni respektovat dopravní 

předpisy. V místě křižovatek je bezpečný průjezd zajištěn pořadatelskou službou a za asistence POLICIE ČR. 
Kontaktní osoba: Čestmír Vala, cykloklubkucera@seznam.cz , tel. 608 736 135

     Karel Kříž, starosta@mikulovice.eu , tel. 722 904 156
Sponzor: Česká unie sportu, FREEPORT, Autodružstvo Znojmo, městys Mikulovice, partneři CKK  Znojmo, TJ Mikulovice, 
Anna Polická – smíšené zboží.
       
Poznámka: 

- WC je k dispozici v pohostinství KD a v místní tělocvičně při ZŠ Mikulovice
- Sprchy rovněž v tělocvičně
- Parkování je možné na zelené upravené ploše, naproti startu (bude označené při příjezdu)
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