
  

Jívovská časovka 2017 

Časovka do vrchu jednotlivců na 7, 8 km 

15. závod Moravského poháru 2017 

1. ročník 

Datum konání: 3. září 2017 - neděle 

Místo konání: Dolany u Olomouce 

Pořadatel: Sportovní klub RELAX Olomouc, z. s. 

Soutěžní výbor: Ředitel závodu: Karel Pikal 

  Hlavní 

rozhodčí: 

Radomír Lichnovský 

Adresa pořadatele: Karel Pikal, Zákostelí 84, 783 44 Náměšť na Hané, 

e-mail: karel.pikal@seznam.cz, mobil: 606 920 993 

Závodní kancelář: Dolany - náměstí, Restaurace U Bláhů 

Startují: Členové Sk Moravský pohár 2017 a příchozí 

Startovné: 100,-Kč pro členy Sk - MP Olimpex 2017 předem přihlášení 

  150,- Kč ostatní účastníci 

Přihlášky:    na www.sk-mp.cz  do 31. 8. 2017 do 18.00 hod., nebo 3. 9. 2017 v místě 

prezentace (za vyšší startovné 150,- Kč) 

Kategorie: B - muži 19 až 39 let - ročník narození 1998 až 1976 včetně 

  C - muži 40 až 49 let - ročník narození 1977 až 1968 včetně 

  D - muži 50 až 59 let - ročník narození 1967 až 1958 včetně 

  E1 - muži 60 až 69 let - ročník narození 1957 až 1948 včetně 

  E2 - muži 70 let a starší - ročník narození 1947 a starší 

  Ž1 - ženy 15 až 34 let - ročník narození 2002 až 1983 včetně (v den 

závodu musí být startující 15 let) 

  Ž2 - ženy 35 let a starší (nar. v roce 1982 a starší) 

  J - junioři ročník narození 2002 až 1999 včetně (v den závodu musí být 

startujícímu 15 let). 

Časový program: 8:00 - 9:30 Prezentace 

  9:45 Rozprava, výklad trati 

  10:00 Start prvního závodníka, interval 1 minuta 

  13:00 Předpokládaný dojezd posledního závodníka do cíle 

  14:00 Vyhlášení výsledků 

Trať: Dolany - Dolany, místní část Veska - hranice katastru Dolany - Jivová, 

délka závodu 7,8 km, převýšení 342 m 

Hodnocení: Dle pravidel Sk-MP 

Podmínky: -          závodí se podle pravidel Sk – Moravský pohár – Olimpex 2017  

-          ochranná cyklistická přilba je povinná 

-          startující je povinen být k dispozici v prostoru startu rozhodčím na 

startu 3 minuty před vlastním časem startu 

-          závod bude probíhat za plného silničního provozu 

-          závodníci startují na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za škody 
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závodníkům vzniklé ani jimi způsobené. V případě způsobení 

nehody nebo škody, uhradí viník spoluúčast ve výši 1.500,- Kč 

(podmínka pojistné smlouvy). Každý účastník potvrdí podpisem při 

prezentaci, že je prokazatelně seznámen s podmínkami pořádání 

závodu za plného silničního provozu a svou registrací se zavazuje 

dodržovat dopravní předpisy a pokyny pořadatele. 
  
 


