
            Velká cena Kouřimi  
              Silniční závod jednotlivců s hromadným startem  

              Dětské závody 0-14 let v rámci Cyklotour Kolín 

                                           19.5 2019 

Pořadatel: Město Kouřim a Expres CZ 

Termín: neděle 19. května 2019 v11:00. 

Místo startu: Kouřim, Mírové náměstí. 

Ředitel závodu: Tomáš Neruda, Kolínská 219, 281 61 Kouřim,  

email: tomas.neruda@seznam.cz , tel.: 723 648 739 

Zdravotní zajištění: Zdravotní záchranná služba Nemocnice Kolín. 

Kancelář závodu: V místě startu - Mírové náměstí Kouřim. 

Přihlášky: Prostřednictvím webových stránek www.sportt.cz do 15. května 2019 do 22:00. 

Startovné 200 Kč. Přihlášky po uzavřené registraci a na místě možné pouze s příplatkem 

100 Kč. Pro vložené dětské závody 50 Kč do 19. 5. 2019 do 9:00. 

Výdej startovních čísel: Registrace na místě od 8:00 do 10:00 dle startovních kategorií. 

Výdej startovních čísel pro hlavní závod předem přihlášeným a zaplaceným do 10:30, pouze 

přihlášeným či nově příchozím do 10:00 s příplatkem. 

Kategorie:  

Hlavní závod - 27 / 54 km 

Muži + ženy:  

- 15 - 20 let (1999 -2004) 

- do 40 let (1979 -1998) 

- do 60 let (1959 -1978) 

- nad 60 let (1958 a zkušenější) 

Vrcholová prémie - Královna a král Bulánky  

V každém kole možnost zajet nejrychlejší čas na měřeném úseku při výjezdu na Bulánku. 

Hlavní cena let motorovým letadlem pro nejrychlejší ženu a muže od XSKY s.r.o. 
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Vložené dětské závody 

Chlapci + dívky: 

- Bobíci, odrážedla (2015 a mladší) 

 

- Závoďáci (2013 -2015) 

 

 

- Chrti (2011 -2012) 

 

- Rakety (2009 -2010) 

 

- Střely (2007 -2008) 

 

- Šampioni (2005 -2006) 

 

Trať hlavního závodu: Start Mírové náměstí Kouřim(přímo), vpravo do ulice Okružní 

(vpravo), vlevo směr Molitorov (vlevo), Molitorov přímo směr Králka (přímo),Králka vpravo 

směr Brník (vpravo), Brník ostře vpravo směr Dobré Pole (vpravo), Dobré Pole přímo směr 

Kouřim (přímo), Kouřim vlevo ulice Okružní (vlevo), následně vpravo do brány na Mírové 

náměstí (vpravo).Vše viz. plánek trati. Trať bude značena žlutými šipkami na vozovce.  

Délka okruhu: Hlavní závod 13,4km, převýšení 199 m, asfaltový povrch. 

Dětský okruh 750 m. 

Časový harmonogram: 

8:00 - 10:30 - kancelář závodu (výdej startovních čísel, registrace nepřihlášených závodníků 

pouze do 10:00) 

Výdej startovních čísel pro dětské kategorie pouze do 9:00 

9:15 - společné projetí trati dětských závodů 

9:30 - start kategorie Bobíci (cca 100 m rovinka) 

9:45 - start kategorie Závoďáci (1 okruh) 

10:00 - start kategorie Chrti (2 okruhy) 

10:20 - start kategorie Rakety (3 okruhy) 

10:45 - řazení na start hlavního závodu  

11:00 - start všech kategorii na trase hlavního závodu (27 + 54 km) 

11:15 - start kategorie Střely + Šampioni (4 okruhy) 

12:00 - vyhlášení výsledků dětských kategorii 

 

14:30 - vyhlášení výsledků dospělých kategorii 

16:00 - ukončení akce  



Podmínky účasti: Cyklistická přilba a kolo v dobrém technickém stavu, respektování pokynů 

pořadatelů a Policie ČR. 

Předpis: Závodí se dle pravidel silniční cyklistiky ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. 

Závodníci jsou povinni dodržet jízdu při pravé straně vozovky a nesmějí přejíždět do levé 

poloviny. Pouze při předjíždění soupeře. Všichni závodníci se závodu účastní na vlastní 

nebezpečí. Organizátor akce neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené. 

Doporučujeme individuální pojištění. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny oproti rozpisu z 

důvodu nečekaných událostí. Závodníci každé kategorie jsou povinni být k dispozici 

pořadatelům vždy 10 minut před startem dané kategorie. Závod se koná za částečného 

omezení provozu (jednosměrná uzávěra). Závodníci a jejich doprovod jsou povinni 

uposlechnout pokyny Policie ČR, Městské policie, rozhodčích a pořadatelů závodu. Dále se 

musí řídit Zákonem 361/2000 Sb. – Pravidla silničního provozu v platném znění.  

Zázemí závodu: Toalety v blízkosti startu, stravovací podmínky jsou v den závodu na velmi 

dobré úrovni v celém zázemí (Mírové náměstí, Kouřim), parkování na vyhrazených místech 

dle pokynů organizátorů. 

Mapy závodů: Hlavní závod - https://mapy.cz/s/2wl8C  
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