
MISTROVSTVÍ ČR PARA-CYCLING 2012
Charitativní cyklojízda s Martinou Štěpánkovou a Jindřichem Pospíšilem

Pořadatel: Město Hustopeče, org. složka Marketing a kultura
Informace: Ing. Radek Loub, tel: 602 591 224 a Marek Svoboda, tel: 602 316 615, www.stanislavbiza.cz, 
www.hustopece.cz
Ředitel závodu: Ing. Radek Loub
Datum konaní: 14. - 15. 7. 2012

Disciplíny: časovka jednotlivců
Silniční závod - kritérium jednotlivců v ulicích města

Startují kategorie: 
• Handbike muži MH1, MH2, MH3, MH4
• Handbike ženy WH1, WH2, WH3, WH4
• Cyklisté tandem – kategorie muži a ženy
• Cyklisté stojící – C1, C2, C3, C4, C5 muži, ženy
Pozor: pořadatel si vyhrazuje právo sloučit jednotlivé kategorie v případě
nižšího počtu závodníků.

Přihlášky: e-mailem na stana.vozik@seznam.cz do 9.7.2012 – nebo v nejzazších případech i na místě v 
den závodu

Startovné: 300 Kč, platí se v den závodu při prezentaci - startovné bude věnováno na dobročinné účely.
Veškerý výtěžek ze startovného půjde na sportovní vybavení a rehabilitační pobyty postižených dětí ze 
Speciální školy Hustopeče.

Měřící systém a výsledky:
Závod bude snímán měřícím systémem ChampionChip.cz

Pravidla závodu: - Každý účastník jede na vlastní nebezpečí a pořadatel neručí za škody vzniklé účast-
níkům nebo jimi samými způsobené.
Závod se jede za každého počasí. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto rozpisu pokud k tomu 
bude donucen vnějšími vlivy a okolnostmi. 
Jezdci jsou povinni dodržovat pravidla po řadatele a dále jsou povinni p ři závodě používat draw-bar(han-
dbike) a vybavení dle pravidel UCI

Informace k charitativní cyklojízdě:
Charitativní cyklojízda s Martinou Štěpánkovou a Jindřichem Pospíšilem.
Prezentace v prostorách startu a cíle.
Start jízdy v 13:00.
Startovné 50 kč dospělí, děti zdarma.
Startovné bude věnováno na dobročinné účely. Veškerý výtěžek ze startovného půjde na sportovní vybavení a 
rehabilitační pobyty postižených dětí ze Speciální školy Hustopeče.
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Časový průběh závodů:

Sobota 14. 7. 2012

Místo startu a cíle: Hustopeče, spodní část Dukelského náměstí.

Parkování: parkování závodníků pouze na ulici Husova – viz mapka závodu

Prezentace: Hustopeče, Dukelské náměstí, budova radnice 12:00 – 14:00 hod,
možnost využití bezbariérového WC v budově radnice

Start: - 12:30 hod. slavnostní zahájení
 - 13:00 hod. start Charitativní cyklojízdy s Martinou Štěpánkovou a Jindřichem Pospíšilem
 - 13:50 hod. start závodu Tandemů + C1 až C5
 - 15:50 hod. start hlavního závodu Handbike

Otevření tratě pro provoz:
První otevření mezi 13:20 až 13:40
Druhé otevření mezi 15:20 - 15:40
Třetí otevření mezi 17:20 - 17:40
Závěrečné otevření po dojezdu závodů cca 19:00
- Dukelské náměstí a ulice Brněnská budou zavřeny po celou dobu konání závodů, od 13:00 do 19:00

Trať závodu: uzavřený okruh o délce 2,4 km, viz. mapka

Startují kategorie: 
- Handbike – všechny kategorie ............11 okruhů
- Tandemy muži, ženy………………...............20 okruhů
- C1 až C5 muži, ženy.………………................20 okruhů

Trasa závodu:

Trasa závodu ulice:
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Dukelské náměstí – Mrštníkova – Kollárova – Havlíčkova – Nerudova – Šafaříkova - Tyršova – Brněnská 
– Husova – Dukelské náměstí

Vyhlášení výsledků Kritérium: cca 0.5 hodiny po dojezdu káždého ze závodu na Dukelském náměstí na 
VIP tribuně v prostoru START/CÍL

Doprovodný program:
- SHOW rádio Petrov
- dětská trampolína
- skákací hrad
- jízda na koních

VŠECHNY ATRAKCE ZDARMA - OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Neděle 15.7.2012

Místo startu a cíle: 
obec Bořetice, hotel Kraví Hora

Start: závodníci startují v půlminutových intervalech
První skupina: Tandem, C1 až C5 -- První závodník startuje v 10:30
Druhá skupina: Handbike -- První závodník startuje v 12:00
- startovní listina bude zveřejněna na sobotním společenském večeru od 19:00 na Radnici, Dukelské 
nám. 2, kde bude zajištěno posezení s bohatým občerstvení pro závodníky, jejich doprovod a pořa-
datele

Trať závodu: 
uzavřený okruh o délce 9,8 km, viz. Mapka

Otevření tratě pro provoz:
První otevření mezi 11:30 až 11:50
Závěrečné otevření 13:30 nebo po dojezdu posledního závodníka do cíle

Startují kategorie: 

- Handbike – všechny kategorie …………….1 okruh
- Tandemy muži, ženy………………...................2 okruhy
- C1 až C5 muži………………….………....................2 okruhy
- C1 až C5 ženy…………………..……….....................1 okruh

Trasa časovky:

Vyhlášení výsledků časovky: cca 1 hodinu po dojezdu všech závodníků před hotel 

Kraví hora - BořeticeKraví hora - Bořetice
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Odměny:

Ceny – celkové pořadí handbike: Silniční závod
- absolutní vítěz v kategorii Muži (handbike)
- absolutní vítězka v kategorii Ženy

Ceny jednotlivci v každém závodě:
- v každé kategorii první 3. místa pohár nebo medaile + věcné ceny

Ceny MČR Para-cycling 2012:
- první 3. místa medaile a pro Mistra ČR vítězný trikot

Finanční odměny: Tandem, C1 až C5 muži, ženy
1. místo - 2000 Kč
2. místo - 1000 Kč
3. místo - 500 Kč

Handbike Muži – MH1, MH2, MH3-4
1. místo - 3000 Kč
2. místo - 2000 Kč
3. místo - 1000 Kč
4. místo - 500 Kč
5. místo - 500 Kč
6. místo - 500 Kč

Handbike ženy
1. místo – 3000 Kč
2. místo – 2000 Kč
3. místo – 1000 Kč

Finanční odměny jsou vyplaceny za umístnění v časovce!!! Pořadatel si vyhrazuje právo na nevyplacení nebo 
zmenšení odměn v případě menšího počtu závodníků v kategorii než 3 závodníci.
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Úhrada cestovného: - pro handbikery je přichystána úhrada cestovních náhrad,formou paušální výpla-
ty částky 500,- Kč a to pro závodníky s minimální vzdáleností od místa startu 200 km

Ubytování bezbariérové:
- ubytování si zajišťuje každý jednotlivě

Hotel Kraví hora Bořetice Vinařství U kapličky Zaječí
- dostatek pokoju - 1 pokoj
- www.kravihora.cz - www.vinarstviukaplicky.cz

Penzion U koblížka Hustopeče Penzion U Hiclů Velké Pavlovice
- 1 pokoj - 1 pokoj
- www.ukoblizka.cz - www.uhiclu.cz

Hotel Brno Hotel Štork Lednice
- 6 pokojů - 1 pokoj
- www.hotelbrno.cz - www.relaxhotelstork.cz

Hotel Centro Hustopeče Penzion Hustopeče
- všechny pokoje dostupné, výtah - na doptání
- www.centro.cz - www.penzion-hustopece.cz

Hlavní partneři závodu: Město Hustopeče, obec Starovičky

Partneři závodu:

Mediální partneři závodu:


