
Okolo jižních Čech
Spastic Handicap

Propozice závodu

Pořadatel: Cyklistický klub Jindřichův Hradec, z. s.

Místo a termín: Neděle 11. 9. 2022 od 13:30 hodin - centrum Jindřichova Hradce

Ředitel závodu: Jan Bílkovský Políkno 66,  377 01 Jindřichův Hradec 377 01
e- mail: jan.bilkovsky@seznam.cz
tel.: +420 721 589 867

Hlavní rozhodčí: Delegován silniční komisí ČSC

Zdravotnické zajištění: ZZS JčK, středisko Jindřichův Hradec

Trať závodu: Okruh v centru města , bez převýšení, délka jednoho okruhu 600m
Klášterská - nám. T. G. Masaryka - Jarošovská - Kmentova- Klášterská
(mapa na konci propozic)

Předpis: Závod se koná za vyloučení silničního provozu. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných
technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídatelných okolností.

Přihlášky: Ideálně do 7. 9. 2022 na email: jan.bilkovsky@seznam.cz
Možné i na místě v den závodu v cílovém kamionu

Prezentace, výdej Neděle 11. 9. 2022 (v den závodu) 12:00 - 12:30 hodin,  cílový kamion
startovních čísel:

Kategorie: Tricykly, bicykly, vozíčkáři samotní i s doprovodem
právo startu mají závodníci a závodnice od 17 let a více organizováni ve federaci Spastic
Handicap ale i neorganizovaní - příchozí - 10 okruhů tj. 6 km.

Podmínka účasti: Jakékoliv cyklistické kolo se dvěma nezávislými brzdami. Účastníci jsou povinni mít
ochrannou přilbu a startují na vlastní nebezpečí.
Všichni závodníci zodpovídají za to, že nastoupí na závod s lékařskou prohlídkou, která je
neomezuje v účasti na cyklistických závodech.
Tricykl i bicykl musí odpovídat předpisům UCI - para cyklistiky

Startovné: Startovné se nevybírá.

Parkování: Parkování je povoleno pouze na vyhrazených místech mimo trasu závodu

Vyhlášení výsledků: V protoru cíle cca v 15:00

Ceny: závodníci na prvních třech místech ve vypsané kategorii obdrží věcné ceny

Schválení:

Jan Bílkovský
ředitel závodu
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Mapa:

GDPR
Tímto souhlasím s pořizováním záznamu (video, foto) a uchováním osobních dat (GDPR), která jsou určena pouze
pro účely občasného zasílání informací o akcích pořadatele. Data neposkytujeme dalším stranám.

Zakroužkujte vyhovující stanovisko ke GDPR ANO / NE

V ……………………………. dne ………………………

Podpis zákonného zástupce:.................................................
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