
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. závod Moravského poháru 2019 
3. ročník 

OKOLO DIVOKÉ ORLICE 
silniční závod 

 
 
 

Pořadatel: Cyklo Janoušek, Sk Sokol Žamberk 
 
Datum: 13.7.2019 ,   sobota 
 
Prezentace:          8.00 – 9.30 hod. - chata u koupaliště, České Petrovice 
 
Startují: členové MP a příchozí 
 
Startovné: 200,- Kč pro účastníky MP  

250,- Kč pro ostatní účastníky (+ 100 Kč vratná záloha na číslo) 
 
Trať: Č.Petrovice, Čihák, Bartošovice, Neratov, Orlické Záhoří, přejezd na Pols-

kou stranu, po Polské straně podle hranice do Bartošovic, Zemská brána, 
Čihák, Č.Petrovice 

 
Okruh:                 Bartošovice, Neratov ,Orlické Záhoří, přejezd na Polskou stranu a po Polské 

straně podle hranice do Bartošovic.  
 
                             kat: B + M:              absolvuje výše uvedený okruh  - 3x  
                             kat.C, Ž1, D , E :     absolvuje výše uvedený okruh  - 2x  
                             kat. F, Ž2 :               absolvují výše uvedený okruh  -  1x 
 
Cíl:                      Cíl na vrcholu 0,5 km  před kruháčem v Českých Petrovicích. 
 
Start:                    V 10.oo hod. společný odjezd všech kategorií od kruhového objezdu v 

Českých Petrovicích na ostrý start, který bude proveden po 3,5 km za mos-
tem u Zemské brány v následujícím pořadí :   

                             10.10 hod.  -  kategorie B, +M   - 108 km   ( 3 okruhy )                                                     
   10.15 hod.  -  kategorie C           -  75 km    ( 2 okruhy)                                  

 10.20 hod.  -  kategorie  D , Ž1   -  75 km   ( 2 okruhy )      
                             10.25 hod.  -  kategorie  E           -  75 km   (  2 okruhy) 
                             10.27 hod.  -  kategorie  F , Ž2    -  42 km   (  1 okruh)                                   
                                
   
Hodnocení: Vyhlášení výsledků po skončení závodu dle pravidel MP. 
                             Losování v tombole 
 
 
Ředitel závodu: Václav Janoušek  mob.: 605263642 ,  
 e-mail:  janousek.va@seznam.cz 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podmínky: Závod probíhá 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. Ochranná cyklis-
tická přilba je povinná po celou dobu závodu. V případě způsobení škody 
nebo nehody uhradí viník spoluúčast ve výši 1.500,-Kč (podmínka pojistné 
smlouvy). 

 


