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PRAHA – KARLOVY VARY – PRAHA  
15. září 2012 

(Elite, U23, muži 18 - 55 let) 
 

PROPOZICE 
 
Pořadatel: 
Pražský svaz cyklistiky a spolek Neumětel, Grafická 22, 150 00 Praha 5, www.cyklovary.cz 
 
Ředitel závodu: 
Marek Kocáb, Žeretická 1665, 190 16 Praha 9 
 
Technický ředitel: 
Stanislav Hrachovec,  Čimelická 962/11, 142 00 Praha 4 – Lhotka, +420 602 876 950  
 
Sekretariát závodu:  
Grafická 22, 150 00 Praha 5, 
Magdaléna Sklenářová, +420 606 875 050, info@cyklovary.cz 
 
Manažer závodu: 
Lubor Tesař, +420 608 400 013 
 
Kancelář závodu: 
Auto klub Markéta při PSK Olymp Praha  
U Vojtěšky 11  
162 01, Praha 6 
 
Článek 1. Organizace 
Závod Praha – Karlovy Vary – Praha je organizován občanskými sdruženími Pražský svaz 
cyklistiky a Neumětel. Termín závodu byl stanoven na 15. září 2012. 
 
Předpis: 
Závod se koná podle pravidel ČSC a znění tohoto rozpisu. V případě přestupku bude závodník 
diskvalifikován ze závodu. Závod se jede za omezeného silničního provozu v doprovodu 
POLICIE ČR a regulovaným omezením při průjezdu křižovatkami. Přesto musí všichni 
účastníci dodržovat ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích číslo 361/2000 
Sb. a jeho pozdějších novel a uposlechnout pokynů policie, pořadatelů a rozhodčích. Každý 
účastník se závodu zúčastňuje na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům 
vzniklé nebo jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti 
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rozpisu závodu v případě nepředvídatelných okolností. Každý závodník je povinen se při 
prezentaci (nejpozději) před startem vlastnoručně podepsat do předem vyložených 
podpisových archů. 
 
ČLÁNEK 2. DRUH AKCE 
Závod je určen pro kategorie Men Elite and Under 23 a pro muže od 18 do 55 let. 
 
ČLÁNEK 3. PODMÍNKY ÚČASTI 
Registrace probíhá na webových stránkách: www.cyklovary.cz (zde je také k dispozici 
aktualizovaná startovní listina). 
Startovat mohou předem přihlášení jednotlivci i týmy. Podmínkou účasti je věk 18 – 55 let. 
Startovné činí 300,-Kč na osobu u předem přihlášených (do 10.9.2012 s úhradou startovného 
do 13.9.2012 na číslo účtu: 43-5062120297/0100 s variabilním symbolem vygenerovaným 
online systémem) a 500,-Kč na místě v pátek 14.9.2012. Cena za mechanický vůz v koloně je 
1000,- Kč. V ceně startovného je prezentační taška od pořadatele a partnerů, občerstvení na 
bufetech Nutrend, zajištění bezpečnosti na trati a případný odvoz sběrnými autobusy do cíle 
závodu 
 
ČLÁNEK 4. REGISTRACE 
Kancelář závodu bude otevřena v pátek 14. září 2012 od 14.00 hodin. 
Zástupci týmů a závodníků musí potvrdit jmenný seznam svých předem přihlášených 
závodníků a vyzvednout jejich startovní čísla: 
- v pátek 14. září 2012 od 14.00 hodin do 19.30 hodin v kanceláři závodu 

Každý závodník obdrží oproti vratné záloze 200,-Kč/8 EUR sadu startovních čísel a čip, které 
musí být bez jakýchkoliv úprav umístěny podle předpisu a po skončení závodu vráceny. 
 
ČLÁNEK 5. MECHANICKÉ VOZY 
Každý tým, který bude mít na startu minimálně 6 závodníků, má možnost mít v doprovodné 
koloně svůj mechanický vůz (odpovídající předpisům – maximální výška vozu je 160 cm). 
Řidič předloží při registraci licenci příslušného svazu. Poté má povinnost se zúčastnit 
technické porady, kde mu bude přiděleno číslo v koloně a vysílačka. Informace o závodu 
budou k dispozici na frekvenci:?????. Každý řidič mechanického vozu je povinen se řídit 
pravidly pro provoz v koloně, držet se instrukcí z technické porady a řídit se pokyny 
rozhodčích a hlavního rozhodčího z vysílačky. Při vážném porušení těchto pravidel mají 
rozhodčí a ředitel závodu možnost vyloučit mechanický vůz z kolony závodu. 
Nasazení pro losování pořadí mechanických vozů v koloně je podle licence/ kategorie 
nejlepšího závodníka, či týmu následující: ProTour, Pro Continental, Continental, ostatní  
Technická porada je organizována za přítomnosti týmu rozhodčích. 
- v pátek 14. září 2012 od 20.00hod v budově (cca 50m od Kanceláře závodu). 
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Start závodu: 
- sobota 15. září 2012: 

 9.45 hodin slavnostní Praha v prostoru areálu Auto klubu Markéta 
10.00 hodin ostrý před Hostivicemi 

 
Cíl závodu:  
-    sobota  15. září 2012: 
     cca 16.15 hodin Praha v prostoru areálu Auto klubu Markéta 
 
Kancelář závodu v cíli bude otevřena 
- sobota 15. září 2012 od 14.00 hodin v prostoru cíle závodu. 

 
ČLÁNEK 6. NEUTRÁLNÍ MECHANICKÁ VOZIDLA 
Organizátor zajišťuje minimálně tři neutrální mechanická vozidla a 13 doprovodných 
motocyklů k zajištění bezpečnosti odpadlých skupin závodníků. 
 
ČLÁNEK 7. ČASOVÉ LIMITY 
Časový limit pro klasifikaci v cíli závodu je stanoven na max. +1 hodina k času vítěze. Časový 
limit může být změněn po dohodě mezi sborem rozhodčích, Policií ČR a pořadatelem. Časový 
limit jištěný Policií ČR (vyloučení a regulování provozu) je cca 20 minut po celé trase závodu, 
poté se jede za otevřeného provozu se zajištěním motorek a oficiálních vozidel pořadatele 
s regulováním dopravy na křižovatkách.  
Překročení časového limitu bude oznámeno rozhodčím, v Řevničově poté cedulí LIMIT. Ze 
závodu bude odvolán každý závodník se ztrátou 15 - 20minut po trase do Karlových Varů a 
30 minut po trase zpět do Řevničova na vedoucího závodníka. Každý závodník, který překročí 
časový limit, je povinen uposlechnout pokynu rozhodčího/pořadatele, odstoupit ze závodu a 
nastoupit buď do svého doprovodného vozu, nebo sběrného autobusu na konci závodu. 
Závodník, který odstoupí ze závodu sám, musí nahlásit (případně jeho doprovod) své 
odstoupení rozhodčím nebo časomíře (nejpozději v cíli závodu). PO ODSTOUPENÍ SE 
NIKDO NEBUDE POHYBOVAT PO TRASE ZÁVODU NA KOLE S ČIPEM A 
STARTOVNÍM ČÍSLEM (pod pokutou 2000,- Kč nebo 80 EUR)!!! 
 35. km                    Nové Strašecí (Prémie)         15minut na vedoucího závodníka 
 88. km  Bošov PRÉMIE /BUFET 20minut na vedoucího závodníka, 
142. km  Panorámka PRÉMIE  20minut na vedoucího závodníka, 
213. km  Řevničov PRÉMIE  30minut na vedoucího závodníka, 
 
ČLÁNEK 8. TRAŤ ZÁVODU 
Trať závodu: 
Slavnostní start Praha – areál Auto klubu Markéta  
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Ostrý start Hostivice, Jeneč, Unhošť, Horni Bezděkov, Dolní Bezděkov, Lhota, Žilina, 
Kamenné Žehrovice, Tuchlovice, Slovanka, Nové Strašecí 35.km BUFET-Nutrend/Delta, 
Mšecké Žehrovice, Mšec, Řevničov, 
Krušovice, Krupá, Hořesedly, Hořovičky, Petrohrad, Lubenec, Libkovice, 
Bošov PRÉMIE–LIMIT 88. km BUFET-Nutrend/Delta, 
Německý Chloumek, Javorná, Hlinky, Dražov, Stanovice, Březová, Karlovy Vary,  
Karlovy Vary PRÉMIE 138. Km,  
Panorámka PRÉMIE–LIMIT 142. km, 
K.Vary-Golf BUFET-týmy, 
Bošov BUFET-Nutrend/Delta, 
Lubenec, Petrohrad, Hořovičky, Hořesedly, Krupá, Krušovice, 
Řevničov PRÉMIE–LIMIT 213. km BUFET-týmy 
Řevničov, Mšec, Mšecké Žehrovice,  
Nové Strašecí PRÉMIE 223. km BUFET-Nutrend/Delta, 
Slovanka, Tuchlovice, Kamenné Žehrovice, Žilina,  
Lhota PRÉMIE 236. km, 
Dolní Bezděkov, Horní Bezděkov, Unhošť, Jeneč, Hostivice 
Praha 259. km, 
Areál Auto klubu Markéta CÍL 264. Km 
 
ČLÁNEK 9. KLASIFIKACE 
V rámci závodu bude použita klasifikace: 
1. Celková klasifikace - podle dosaženého pořadí a času v cíli závodu 
2. Vítězové soutěží 
Popis v článku 10. 
 
ČLÁNEK 10. POPIS A ROZPIS CEN 
Pro první tři v cíli jsou vypsány věcné nebo finanční, do dvacátého místa finanční ceny. 
 
Prémiové spurty v průběhu závodu: 
Bošov PRÉMIE -vrchařská (VP) 
Karlovy Vary PRÉMIE-sprint (SP) 
Panorámka PRÉMIE-vrchařská (VP) 
Řevničov PRÉMIE-sprint (SP) 
Nové Strašecí PRÉMIE-sprint (SP) 
Lhota PRÉMIE -vrchařská (VP) 
 
Jednotlivé prémie budou bodovány: 3, 2 a 1 bod pro tři nejlepší závodníky při průjezdu 
prémií. Závodník s nejvyšším počtem bodů ze všech prémií se stává vítězem soutěže aktivity, 
závodník s nejvyšším počtem bodů na VP se stává vítězem vrchařské soutěže a závodník s 
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nejvyšším počtem bodů na SP se stává vítězem sprinterské soutěže. Vítězové jednotlivých 
soutěží-aktivita, sprinterská a vrchařská budou dekorováni dresem na pódiu po skončení 
závodu. 
 

ČLÁNEK 11. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI 
Závod se jede při průběžné policejní uzavírce cca 20 minut po celé trase a je zajištěn 
pořadateli, policií ČR, městskými a obecními strážníky, či hasiči na všech křižovatkách. 
Závodníci v limitu za hlavním pelotonem budou doprovázeni a zajištěni motocyklovými 
maršály. 
 
Závod bude zajištěn lékařem a sanitou. 
Nemocnice v okolí závodu: 
Kladno   +420312606111 
Rakovník  +420313525111 
Karlovy Vary  +420353115111 
Praha Motol  +420224431111 
 
ČLÁNEK 12. VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ 
Vyhlášení vítězů se účastní: 
- první tři závodníci v cíli závodu 
- nejlepší závodník do 23 let  
- vítězové soutěží (aktivita, vrchařská a rychlostní)  
- první tři hobby  
 
Ostatní ceny budou předány po ukončení závodu v prostoru kanceláře závodu. 
Vyhlašování bude do 30 minut po příjezdu prvních závodníků. 
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Poslední tři kilometry závodu: 

 


