
46. ročník velké ceny  
města Hradce Králové

19. srpna 2011 
od 16.00 hodin
Hradec Králové, Ulrichovo náměstí

Pořadateli akce jsou PSK Whirlpool Author, HK − cyklo s.r.o., HSK Cycling team, 
Centrum sportu MV ČR a město Hradec Králové.

Prezentace:        Hradec Králové − Ulrichovo náměstí 19. 8. 2011 od 14.30 hodin, uzávěrka je 1 hodinu před startem

Startují:  16:00 hodin  Žáci, žákyně mladší ročník narození 2001−2004 (7−10 let) − 2 okruhy
 16:20 hodin  Žáci, žákyně starší ročník narození 1997−2000 (11−14 let) − 3 okruhy
 17:00 hodin Hobby (muži, ženy) bez licence ČSC − ročník 1992 a starší (19 let a více) − 40 minut + 1 okruh  
 

Trať závodu:  Okruh v délce 1200 m, start a cíl Ulrichovo náměstí, dále Gočárova třída, Tylovo nábřeží, Havlíčkova,  
 Masarykovo náměstí, Čelakovského, Baťkovo náměstí, Mánesova, Ulrichovo náměstí.
 Okruh bude uzavřen pro veřejnou dopravu od 15:30 hodin až do konce závodů.

Hraje hudební skupina „CREEDENCE REVIVAL CZECH“.

Ceny: Závody žáků a žákyň − věcné ceny pro první tři (pět) v každé kategorii. Každý účastník obdrží v cíli 
 sladkou odměnu. 
 Závod Hobby bez licence ČSC po průjezdu cílem odměny 1. místo − 3000 Kč, 2. místo − 2000 Kč,  
 3. místo − 1000 Kč, 4.−10. místo věcné ceny od partnerů závodu. Během závodu budou vypsány prémie  
 odměněné cenami od partnerů závodu.
 Vyhlášení výsledků závodu žáků a žákyň proběhne přímo po jeho skončení. Vyhlášení kategorie Hobby bez  
 licence ČSC se uskuteční po závodě kategorie ELITE − cca v 19.15 hodin.

Přihlášky: Na závody je možné se přihlásit emailem na adrese zidik.m@seznam.cz. Do přihlášky vždy uvádějte jméno, 
 příjmení, klubovou příslušnost a rok narození. Uzávěrka přihlášek přes internet je 17. 8. 2011. Vzhledem  
 k tomu, že se jedná o závod pod záštitou ČSC, bude při prezentaci vyžadováno RČ, pro kontrolu licencí ČSC. 

Informace: Ředitel závodu − Vladimír Vávra − vavra.vl@tiscali.cz
 Kontaktní osoba − Miloš Židík − zidik.m@seznam.cz, 736 509 428 

Podmínky závodu: Ochranná přilba je pro všechny účastníky povinná! Závod se jede na uzavřeném okruhu bez silničního  
 provozu. Závodníci při prezentaci stvrzují svým podpisem v přihlášce k závodu, že závodí na vlastní nebezpečí 
 a zodpovídají za škody vzniklé na sobě, svém majetku a majetku i zdraví druhých. Závodníci mladší 18 let  
 se musí prezentovat v doprovodu zákonného zástupce. Pořadatelé doporučují všem účastníkům 
 lékařskou prohlídku a individuální pojištění. Pořadatelé nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé 
 účastníkům v souvislosti se závodem. Pořadatel se zavazuje, že osobní data přihlášených nikomu neposkytne 
 a zajistí jejich ochranu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Děti se mohou zúčastnit závodů na jakémkoliv 
 jízdním kole, které splňuje bezpečností předpisy.


