
 

 

 

 

Pořadatel:   Cyklistický klub Continental Frenštát p.R., o.s. 

Datum konání :   sobota 13. Června 2015 

Místo startu:   Lichnov u Nového Jičína, u kostela (GPS: 49.5641281N, 18.1691014E) 

Cíl:    Lichnov, myslivecká chata nad fotbalovým hřištěm (GPS: 49.5713472N, 18.1650461E) 

Prezentace a vyhlášení:  Lichnov u NJ, kulturní dům (vedle Hospody na Obecní), prezentace 8.30 – 9.30 hod. 

Start :    10:00 hod, kat. A, B 

10:02 hod, kat. C, M  

10:04 hod, kat. D, E, Ž 

Technická ustanovení :  závodí se podle pravidel SPAC - přilba povinná! 

Ředitel závodu:   Roman Galatík, tel.: 605205203, roman.galatik@tiscali.cz 

Trasa závodu:  Lichnov, Okluk, Frenštát, Březiny, Bordovice – rozcestí, Lichnov (tzv. „lichnovský okruh“ – 
délka 9,8 km), cílové stoupání (délka 900 m, převýšení cca 80 m) 

Sprinterská soutěž: V každé kategorii bude vyhlášen vítěz sprinterské soutěže, prémie na Březinách (GPS: 
49.5521503N, 18.1783550E) u autobusové zastávky, v každém kole pro každou kategorii, 
bodování 3, 2, 1 bod, pořadí dle výsledků čipů, při rovnosti bodů rozhoduje počet lepších 
umístění na prémiích. 

Startující kategorie dle pravidel SPAC: 

Kategorie Počet okruhů                          start Dělka 

A (19 – 29 let) + B (30 - 39) 9 x  "lichnovský okruh"             10:00 90 km 

C (40 - 49) + M (junioři 15 – 18 let) 7 x  "lichnovský okruh"             10:02 70 km 

D (50 - 59) + E (nad 60), 

Ž   (ženy 15 a více let) 
5 x  "lichnovský okruh"             10:04 50 km 

Startovné: při prezentaci 130,- Kč pro členy SPAC a 180,- Kč ostatní startující. Záloha za čip 100,- kč nebo licence. 

Ceny: 

 celkový vítěz z kategorie A+B obdrží putovní pohár  

 pohár pro nejrychlejšího sprintera v každé kategorii 

 pro 3 nejlepší v cíli každé kategorie věcné ceny a medaile 

Různé: Závodí se podle pravidel SPAC a ustanovení tohoto rozpisu. Závod se jede za plného silničního provozu, každý 

účastník je povinen respektovat pravidla silničního provozu, dbát pokynů pořadatelů a policie. Každý účastník jede na vlastní 
nebezpečí a pořadatel neručí za škody vzniklé účastníkům nebo jimi samými způsobené. Závod se jede za každého počasí. 
Průjezdy prémií i pořadí v cíli bude určeno dle čipové technologie. Čipy umístit na přední vidlici kola. Jízda v levém pruhu 
zakázána a může být důvodem diskvalifikace. Do cílového stoupání zákaz vjezdu doprovodných vozidel mimo pořadatele. 

www.ckfrenstat.cz 
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Jako součást Slezského Poháru Amatérských cyklistů (www.spac-os.cz) 

A zároveň jako 1. závod Lašské cyklistické ligy 2015 (www.lasskaliga.cz) 

http://www.ckfrenstat.cz/


PLÁNEK TRATI VELKÉ CENY LAŠSKA 

LICHNPOVKÝ OKRUH = 9,8 KM: 

LICHNOV –> FRENŠTÁT –> BORDOVICE -> LICHNOV  >>> CÍL = HÁJENKA 
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