
CYKLO PROFI GOLD FREN
pořádá v neděli 21. 10. 2018 6. závod ČP Masters v

 cyklokrosu

pořadatel závodu: sportovní klub CYKLO PROFI GOLD FREN

místo konání: závodní depo a část motokrosového závodiště firmy GOLD FREN Poběžovice u Holic

ředitel závodu: Josef Schejbal,  cykloprofi@seznam.cz

traťmistr: Martin Ondráček

zdravotní služba: v místě závodu 

prezentace / registrace : v kanceláři závodu v závodním depu (bude označeno) Výdej startovních 

čísel pro kategorii Masters nejpozději 60minut před startem jednotlivé kategorie.

kategorie: 

Masters A – M 35 (nar. 1980 – 1984) délka závodu 40-50 min.

Masters B – M 40 (nar. 1970 – 1979) délka závodu 40-50 min.

Masters C – M 50 (nar. 1960 – 1969) délka závodu 30-40 min.

Masters D – M 60 (nar. 1959 – a starší) délka závodu 30-40 min.

Masters ŽENY do 39 let – (nar. 1980 – 1984) všechny dohromady, společný závod s M50, M60

Masters ŽENY od 40 let – (nar. 1979 – a starší) všechny dohromady, společný závod s M50, M60

Muži Elite

Ženy Elite

Vložený závod: 

- děti do 9. třídy ZŠ bez rozdílu kol (CX, MTB) délka závodu 20 min.

- Dospělí bez rozdílu kol (CX, MTB) délka závodu 40 min

startovné: 

- Masters muži (registrovaní do ČP MASTERS) 200,- Kč

- Masters muži (neregistrovaní do ČP MASTERS) 250,- Kč
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-  Masters ženy (registrované do ČP MASTERS) 200,- Kč 

- Masters ženy (neregistrované do ČP MASTERS) 250,- Kč 

- Muži Elite 200,- Kč 

- Ženy Elite 200,- Kč

- Hobby  100,- Kč

- Děti:  50,- Kč

Záloha na číslo s čipem 100,- Kč, která je vratná. Platí pro všechny kategorie s vyjímkou těch, kteří 
jsou zaregistrovaní v ČP masters. 

starty jednotlivých kategorií:

Na start se řadí dle aktuálního pořadí ČP MASTERS

10:00 hodin – děti do 9.třídy ZŠ délka závodu 20 min   -  vhodné i pro MTB kola

10:30 hodin – dospělí volný závod délka závodu 40 min   -  vhodné i pro MTB kola

11:30 hodin – MASTERS C, MASTERS D, ŽENY MASTERS (vložený závod ŽENY ELITE) – délka 30 
až 40 minut.

12:30 hodin – MASTERS A +MASTERS B– délka 40 až 50 minut

13:30 hodin – ELITE MUŽI (v případě menšího počtu závodníků jak 15, bude tato kategorie startovat 
ve 12:30 hodin s předešlou kategorií) – délka 50 až 60 minut.

Závodník, který byl dojet o celý jeden okruh, pokračuje dál v závodě.

Předpis: Závodí se dle platných pravidel cyklistiky ČSC a předpisu ČP MASTERS. Každý závodník 
startuje na vlastní nebezpečí a náklady. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi 
způsobené. Pravidla a výsledky Extraligy masters jsou zveřejněny na webových stránkách: 
www.cyklokrosmasters.cz 

Ceny: První tři v každé kategorii. Všichni závodníci se musí na stupních vítězů prezentovat v závodním
úboru. Vyhlášení všech kategorií proběhne po dojetí poslední kategorie.

Vyhlášení:  do 15:00 – bude upřesněno

Občerstvení zajištěno.

Více info na:  info@cykloprofi.cz  /   tel: 777 275498  
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