
7. závod Moravského poháru 2017 

a 

7.závod Jesenického šneka 2017 

2.ročník závodu 

BOHUŇOVICKÉ OKRUHY 

silniční kritérium 

 

Pořadatel:            Jiří Štěpáník 

 
Datum:              neděle 11.6.2017 

 
Prezentace:          V den závodu v Saloonu Podkova od 8:00 konec prezentace                                              

                              30min před startem příslušné kategorie 

 
Hlavní rozhodčí: Alena Mlynářová, e-mail: mlynarova.a@seznam.cz, tel: 733 707 736 

 

Startují:               Účastníci Moravského poháru 2017 a Jesenického šneka 2017 a            

                              příchozí rozdělení dle věku do kategorií podle pravidel MP 2017.   

 

Startovné:             50 Kč pro kategorie G, H 

                             100 Kč pro ostatní mládež 

                             150 Kč pro kategorie MP a příchozí 

                             Občerstvení po závodě v ceně startovného. 

 
Trať:                 Bohuňovice – ulice: Na Zahrádkách – Pod Mlékárnou, okruh o délce 1 km,      

                              bodovací závod 5,3,2,1 bod, průjezdy 2,1 bod 

 

Start:                    10:00 hod. – kategorie H, G,Ž1, Ž2 – 12 kol, každé třetí kolo bodovací 

                              10:30 hod. – kategorie D, E1, E2 – 18 kol, každé třetí kolo bodovací 

                              11:10 hod. – kategorie C, K, J– 30 kol, každé páté kolo bodovací 

                              12:00 hod. – kategorie B, Elite – 40 kol, každé páté kolo bodovací 

                               V případě vysoké obsazenosti kategorií budou starty rozděleny na rozjížďky 

 
Kategorie:           B – muži 19-39let                              Ž1 – ženy 15-34let 

                               C – muži 40-49let                              Ž2 – ženy 35let a starší 

                               D – muži 50-59let                              G – holky ročník 2003 a mladší 

                               E1 – muži 60-69let 

                               E2 – muži 70let a starší 

                               J – junioři ročník 99-2000 

                               K – kadeti ročník 01-2002 

                               H – žáci ročník 2003 a mladší 

                               Elite – muži s licencí ČSC nebo neregistrovaní do MP 

 

Ředitel závodu:   Jiří Štěpáník, U Stavu 180, Bohuňovice, e-mail: stepanik.jiri@seznam.cz,      

                               Tel:. 725 106 541 

 

Ceny:                    Pro mládežnické kategorie věcné, pro kategorie MP věcné a finanční a pro                         

                              kategorii Elite 1.místo – 1000kč, 2.místo – 500kč, 3.místo – 300kč 
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Podmínky:           Závod bude probíhat za plného silničního provozu. Každý účastník je povinen                      

                              dodržovat pravidla silničního provozu a dbát pokynů pořadatelů. Pořadatel neručí 

                              za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené. Ochraná cyklistická přilba je 

                              povinná po celou dobu závodu. 

 

Zdravotník:         V prostoru startu a cíle zdravotní stánek MUDr. Wiedermannová. 

 

 

 

 

 

                                                                                         Štěpáník Jiří – ředitel závodu 

 

 

                            

 

 


