
            

         

 
UCI EVROPSKÝ POHÁR V CYKLISTICE HANDICAPOVANÝCH 

PRAHA 2017 
 

29.9. – 
 
30.9. 2018 

 

PROPOZICE 

 
 
POŘADATEL :  SK cyklistů Praha Nutrend Specialized 

Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců 

ŘEDITEL ZÁVODU :  Mgr.Viktor Zapletal  HLAVNí ROZHODČí   
KOMISAŘ UCI :   Peter Judez (SLO) 
PANEL ROZHODČÍCH EP : bude oznámeno později 
ROZHODČíCH   
ČASOMÍRA :    Championchip  KANCELÁŘ ZÁVODU   
KANCELÁŘ ZÁVODU :   ČATHS, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 
        E-mail: caths@caths.cz  SEKRETÁŘ ZÁVODU   
SEKRETÁŘ ZÁVODU :  Jarka Krakovičová 
       E-mail: jara.krakovicova@caths.cz 
     tel: +420 602 666 457  KTEGORIE   
 
KATEGORIE EP :   MUŽI: C 1-5, H 1-5, B, T1,2  ŽENY: C 1-5, H 1-5, B, T1,2  PŘIHLÁŠKY   
 
PŘIHLÁŠKY EP:  Formulář přihlášky musí být vyplněn a poslán prostřednictvím webových stránek 

www.caths.cz/ecp   
 
TERMÍN PŘIHLÁŠEK EP :  KONEČdo 25. září 2018EGISTRACE   

Registrace závodníků a výdej čísel a čipů bude probíhat 
v kanceláři závodu – 28.9.2018, od 16:00 do 19:00 hod. Registrace dne 29.9. je 
možná POUZE po předchozí domluvě s pořadateli. Bez předchozí domluvy nebude v 
sobotu 29.9. závodník registrován. 
Podmínkou registrace je platná UCI licence pro rok 2018TARTOVNÉ   

 
STARTOVNÉ EP :  20€ závodník / tandem/ závod (celkem 40 € silniční závod + časovka)  
               Startovné bude splatné při registraci.  PRAVIDLA   
 
PRAVIDLA :    Závod se řídí pravidly UCI   

Závod Evropského poháru je veden v kalendáři UCI jako závod C1. Body UCI – General 
ranking 

 
CENY EP :  První tři závodníci budou odměněni věcnými cenami od organizátorů a sponzorů závodu. 
aVYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ   
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ  :   dle časového programu (může být upraveno) 
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PROGRAM – Předběžný (může být změněno, aktualizace na www.caths.cz/ecp nebo www.skcpraha.cz  ) : 
 
 
Pátek, 28. září 2018 

 16:00 to 19:00   registrace závodníků 

 19:00   porada manažerů  

Sobota, 29. Září 2018 

 8:00 – 9:00  registrace závodníků (POUZE po předchozí domluvě) 

 10:00    Evropský pohár 2018 – silniční závod kategorii H 

 11 :45   Evropský pohár – Květinový ceremoniál pro 1. -3. Místo v silničním závodě (kategorie H) 

 12:15    Vyhlášení silničního závodu - ČP HANDBIKE 

 13:00    Evropský pohár 2018 – silniční závod kategorii C, B 

 14:40  Evropský pohár – Květinový ceremoniál pro 1. -3. Místo v silničním závodě (kategorie C,B) 

 15:15    Evropský pohár 2018 – silniční závod kategorii T  

 16:45  Evropský pohár – Květinový ceremoniál pro 1. -3. Místo v silničním závodě (kategorie T) 

 
 
Neděle, 30. září 2018 

 10:30    Evropský pohár 2018 – časovka jednotlivců všech kategorií 

 12:30   Vyhlášení Evropského poháru handicapovaných cyklistů  Praha 2018 

 13:00   Vyhlášení časovka – ČP HANDBIKE 

 

START ZÁVODU : Praha 6 – Strahov, ulice Zátopkova 

           GPS: 50°4'50.574"N, 14°23'6.969"E  TRASA   

TRASA : Okruh 3,30 km - Prohlédněte si okruh na Google 

maps https://www.google.com/maps/d/edit?hl=cs&authuser=0&mid=zCkXrkI_hyCU.kyjECzpJNSFg  

 

Časovka – start časovky cca 100m před cílovou bránou (viz mapa) 

Silniční závod – start i cíl v v cílové bráně  
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INFORMACE K ZÁVODU : 

 PŘÍSTUPOVÁ TRASA DO AREÁLU ZÁVODU – vezměte, prosím, na vědomí, že celý okruh závodu a přístupové 

cesty od Prahy 5 – Smíchova budou uzavřeny od 8:00 do 18 :00 po oba dva soutěžní dny !!!  

Přístupová trasa (viz mapa) je ze strany Prahy 6 – Břevnova, pouze ulicí Bělohorskou do ulice 

Chodecké (pod viaduktem). 

Ze smíchovské strany prosím použijte Strahovský tunel a dále ulicí Pod Královkou se dostanete do výše uvedené 

příjezdové trasy. 

 Silniční závod : Závodníci musí být připraveni v prostoru startu 20 minut před startem závodu k podepsání 

podpisových archů  

 Silniční závod dané kategorie končí po projetí prvního závodníka cílem 

 Časovka : Závodníci musí být přítomni 10 minut před svým startem v předstartovním stanu  

 Zóna pro občerstvování a depo bude vyhražena v prostoru startu a cíle 

 Mechanické vozy nejsou povoleny 

 K dispozici budou neutrální mechanické vozy 

 Na okruhu bude 1 statická neutrální mechanická zóna 

 rozjíždění na trati závodu nebude v průběhu časového programu povoleno. Pro rozjetí doporučujeme trasu 

směrem k parku Ladronka  - Bílá Hora 

 Startovní čísla musí být umístěna na levé a pravé straně dresu 

 Startovní čísla handbikerů musí být umístěna standardním způsobem na handbiku a na levé straně zavodníkovy 

přilby 

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA :  A-Z Medical Service, Paramedic 

DALŠÍ USTANOVENÍ : Závodníci, členové realizačích týmů a doprovody se účastní závodu na vlastní nebezpečí a 

pořadatel neodpovídá za škody účastníkům vzniklé, nebo jimi způsobené. Všichni účastníci závodu jsou povinni 

zcela respektovat pokyny policistů, strážníků, označených pořadatelů a rozhodčích! Každý závodník nese důsledky 

případného porušení ustanovení rozpisu závodu či rozpisů seriálů, do nichž je zařazen, a to rovněž ze strany osob 

svého doprovodu.  

 

 

 



            

         

Mapa přístupových cest a trasa závodu  

 

 


