ROZPIS ZÁVODU
6. závod TOI TOI CUP 2020
Mezinárodní závod UCI C2 pro kategorie Muži ELITE+U23, ŽENY ELITE
M-ČR v cyklokrosu 2020 pro kategorie junioři, juniorky
Kolín - sobota 12.prosince 2020
Pořadatel:

Z&S Apache Team, z.s.

Termín konání:

sobota 12. prosince 2020

Místo konání:

Kolín – Borky, Brankovická 979, Atletický stadion Mirka Tučka

Ředitel závodu:

Mgr. Jan Slavíček
mobil: +420 777 722710
e-mail: slavicek@cyclingagency.cz

Sekretář závodu:

Martina Slavíčková
mobil: +420 777 830732
e-mail: slavickova@cyclingagency.cz

Osoba odpovědná
za trať závodu:

Bc. Martin Řehák
mobil: +420 728 775183
e-mail: rehak@cyclingagency.cz

Hlavní rozhodčí:

KAŇKA Karel, UCI

Členové sboru
rozhodčích:

ŠŤASTNÝ Jiří, JANDOVÁ Markéta, HANZEL Petr, SOVA Ivan, STARÝ Jan, všichni
CZE

Přihlášky:

Přihlášky se provádí ke každému závodu samostatně elektronickou formou na
internetových stránkách http://www.cyklokros.cz/prihlasky/ . V přihlášce musí být
uvedeno: jméno, příjmení, název týmu, kategorie a UCI ID. Součástí přihlášení je úhrada
startovného, přihlášení nabývá platnosti po úhradě startovného. Platbu je možné provést
následujícími způsoby:
a) on-line platební kartou. Při platbě startovného on-line platební kartou je termín
uzávěrky přihlášek nejpozději dne 9.12.2020 (do 12:00 hodin), zároveň
s přihlášením musí být provedena platba.
b) převodem z účtu. Při platbě startovného převodem z účtu je termín uzávěrky
přihlášek nejpozději dne 9.12.2020 (do 12:00 hodin), zároveň s přihlášením musí
být provedena platba. Provedením platby se rozumí připsání finanční částky
(startovného) na účet pořadatele. Číslo účtu pro úhradu startovného převodem
z účtu bude zveřejněno na www.cyklokros.cz, v rozpisu příslušného závodu a online formuláři přihlášek.
Závodník, který neprovede úhradu startovného do termínu uzávěrky přihlášek bude
považován za nepřihlášeného a ve startovní listině nebude uveden.
V souvislosti s epidemiologickými opatřeními proti COVID-19 není možné se
přihlásit či hradit startovné v kanceláři závodu. Startovat mohou pouze závodníci
přihlášení elektronickou formou, kteří uhradí startovné bezhotovostně dle bodu a)
nebo b).
Číslo účtu pro úhradu startovného převodem z účtu bude zveřejněno při přihlášení.

Podmínka účasti:

Každý závodník předloží platnou licenci své národní federace pro rok 2020.
Podmínkou účasti je předložení testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou
RT-PCR s negativním výsledkem, ne starší 48 hodin (u zahraničních závodníků 72
hodin) a vyplněného dotazníku UCI na přítomnost viru COVID-19.

Startovné:

Dle rozpisu soutěže TOI TOI CUP 2020

Kancelář závodu:

Atletický stadion Mirka Tučka, Kolín – Borky, Brankovická 979

Startovní čísla:

V kanceláři závodu 12.12.2020 od 8:00 hodin. Výdej startovních čísel:
pro kategorie JUNIORKY
08:00 – 08:30 hodin
pro kategorie JUNIOŘI
09:15 – 09:45 hodin
pro kategorie ŽENY
10:30 – 11:00 hodin
pro kategorie MUŽI
12:00 – 12:30 hodin
Žádáme závodníky, aby respektovali určený čas výdeje startovních čísel.

UPOZORNĚNÍ:
Program:

Nedílnou součástí těchto technických ustanovení pro závod konaný v Rýmařově
17.11.2020 jsou Mimořádná opatření Covid-19, uvedená v příloze rozpisu.
Den před závodem:
Oficiální trénink na trati závodu den před závodem je z důvodu eliminace
koncentrace většího počtu závodníků na trati zrušen.
V den závodu:
08:45 – 9:25 oficiální trénink na trati závodu
09:40 –
JUNIORKY (samostatně na 40´ )
10:30 – 10:35 vyhlášení vítězů závodu juniorek
11:00 –
JUNIOŘI (samostatně na 40´)
11:50 – 11:55 vyhlášení vítězů závodu juniorů
12:20 –
ŽENY (samostatně na 40 - 50´)
13:15 – 13:20 vyhlášení vítězů závodu žen
13:45 –
MUŽI (samostatně na 60´)
14:55 – 15:00 vyhlášení vítězů závodu mužů

Předpis:

Závodí se podle platných pravidel UCI pro kategorie muži Elite +U23, ženy Elite,
junioři a juniorky, podle pravidel ČSC pro kategorie žáci, žákyně, kadeti a kadetky,
rozpisu pohárové soutěže TOI TOI CUP 2020 a ustanovení tohoto rozpisu. V případě
porušení pravidel budou uplatněny sankce dle předpisů trestů UCI pro kategorii Muži
ELITE + U23 a Ženy, junioři a juniorky, pro ostatní kategorie podle pravidel ČSC.
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody závodníkům
vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo případných nutných
technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných okolností.

Délka tratě:

3 400 metrů – viz plánek tratě

Depo:

zdvojené – viz plánek tratě

Vyhlášení výsledků:

Vyhlášení výsledků bude probíhat dle programu, viz výše.

Ceny:

dle rozpisu TOI TOI Cup 2020

Dopingová kontrola:

Atletický stadion Mirka Tučka, viz plánek

Šatny, sprchy:

z důvodu epidemiologických opatření nebudou společné šatny a sprchy k dispozici

Zdravotní zajištění:

Oblastní nemocnice Kolín a.s., Žižkova 146, Kolín 3
MUDr. Jan Balík, mob. +420 604 385592

Parkování:

Brankovická ulice, viz plánek

Ubytování:

Pořadatel nezajišťuje

Schválil:

Jiří Šťastný za Komisí cyklokrosu ČSC dne datum 7.8.2020, aktualizace 12.11.2020

