
 

  

Rozpis závodu 

Krnovské kriterium 

Pod záštitou města Krnova 
 

 
Pořadatel:                  Cyklistický oddíl Loko krnov, www.loko-krnov.cz  

Místo konání:            Krnov, penzion ESO 

Datum konání:          sobota 28. září 2013 ve 13,00 hod. 

Ředitelé závodu:        Petr Sekanina a Nikola Šimon, Česká 21, Krnov, tel.: 606 347 085 

Technické zajištění:   Jan Zmuda a Vítězslav Šimon, Česká 8, Krnov       

Zdravotní zajištění:    MUDr. Jiří Váňa 

Kancelář závodu:      penzion ESO 

Prezentace, výdej čísel:  penzion ESO od 11,00  hod. do 13,00 hod. 

Parkování:     penzion ESO, parkovací plocha Billa 

Start:      penzion ESO 

Cíl:        penzion ESO  

Trať závodu: ul. Mikulášská, ul. B. Němcové, Březinova, Bezručová, start a cíl penzion ESO 

Délka okruhu: 1200m 

Mapa závodu: 

  

Kategorie:                                                                              počet kol        start 

amaterské: 

A - muži     (1994- 1984 včetně)                                  -  30 kol          13,00 

B - muži     (1983 - 1974 včetně)                                   -  25 kol          15,00       

C,D - muži  (1973 – 1954 včetně)                                -  20 kol          14,20 

 

 

elite, U23, junioři (1995)                                             - 40 kol          15,45         

 

příchozí:     - děti  do   6 let                                            - 2 kola           14,00                                                                         

                   - děti  do 12 let                                           - 8 kol             14,10         

 

Startovné: -   amatérské kategorie 120,- Kč,   

                      elite, U23, junioři (1995)  150,- Kč                  



 

  

Bodování: - bodovací závod pro všechny kategorie, každý 5. okruh se boduje 5, 3, 2 a 1                         

bodem, průjezdy 2 a 1 bod a závěrečné dvojnásobné bodování 10, 6, 4 a 2 body 

                      příchozí kategorie (děti) jedou hladký závod 

Ceny:        -   v amatérské kategorii první tři závodníci věcné ceny,  

v závodě elite, U23, junioři (1995) prvních pět:  

1. místo 3000 Kč,                                          

2. místo 1500 Kč,  

3. místo 1000 Kč,  

4. místo   500 Kč, 

5. místo   500 Kč. 

Různé:      -   ochranná přilba je povinná pro všechny startující          

- účastníci závodu musí dodržovat pravidla silničního provozu s přihlédnutím 

- k tomu, že závod probíhá za uzavřeného silničního provozu  

- účastníci závodu startují na vlastní nebezpečí a pořadatel neručí za škody  

         závodníkům vzniklé nebo jimi způsobené 

- řazení na startu, první kategorie startuje ve 13,00 hod. 

- předání cen průběžně, „start a cíl penzion Eso“ 

     

Za pořadatele:  Mgr. Sekanina Petr      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

www.loko-krnov.cz 


