
PROPOZICE
závod Severočeské amatérské ligy 

Název závodu                Tuchořické okruhy

Typ závodu Silniční závod s hromadným startem

Pořadatel závodu K-DAST s.r.o. Měcholupy

Pořadatelé Pavel Krátký 

Telefon na pořadatele závodu 602140017 

E-mail na pořadatele závodu apkratky@seznam.cz

Termín konání závodu neděle 27.6.2021

Místo prezentace fotbalové hřiště TJ Tuchořice               50°17'8.338"N, 13°39'12.443"E

Čas zahájení prezentace 08.00 hodin

Čas ukončení prezentace 10.00 hodin

Místo startu závodu silnice při výjezdu z hřiště                    50°17'15.458"N, 13°39'21.250"E

Čas startu závodu 11.00 hodin společný pro všechny kategorie, případně podle počtu startujících na 
2 skupiny

Místo cíle závodu na kopci za obcí Tuchořice ve směru na Markvarec    50°16'55.374"N, 
13°40'16.035"E

Trasa závodu Tuchořice,Markvarec,Konětopy,Pnětluky,Nečemice,Třeskonice,Tuchořice

Délka závodu pro kategorie Kategorie  M19, M30,M40,M50            3 okruhy + nájezd (71 km)
Kategorie  M60,M70, Ženy, Junioři       2 okruhy + nájezd  (48 km)

Výše startovného pro členy SAL a UAC 200,-Kč

Výše startovného pro příchozí 250,- Kč, děti 50,- Kč

Kategorie pro vyhlášení    M19 – muži ročník narození 2002 – 1992 a mladší 

 M30 – muži ročník narození 1991 - 1982 

 M40 – muži ročník narození 1981 - 1972 

 M50 – muži ročník narození 1971 - 1962 

 M60 – muži ročník narození 1961 - 1952 
 M70 – muži ročník narození 1951 a starší

 Ženy – všechny ročníky 

Junioři – muži ročník narození 2006 - 2003 (v den závodu musí být startujícímu 15 
let) 

Závod je povolen a uspořádán Za plného silničního provozu

Doporučení a popis chování v rámci závodu Účastníci musí dodržovat pravidla silničního provozu, zejména dodržovat jízdu při 
pravém okraji vozovky

Místo vyhlášení výsledků Fotbalové hřiště TJ Tuchořice       50°17'8.338"N, 13°39'12.443"E

Telefon na řidiče sanitního vozu 603 943 936

Odkaz na mapu a profil závodu

https://mapy.cz/zakladni?planovani-

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=13.6792479&y=50.2555015&z=14&rc=9erzCxZ24JmE1ceajsndhMcU1xYoyG9epcp5JDkI1xZCHn&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D
mailto:apkratky@seznam.cz
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trasy&x=13.6792479&y=50.2555015&z=14&rc=9erzCxZ24JmE1ceajsndhMcU1xYoy
G9epcp5JDkI1xZCHn&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&ri=&r
i=&ri=&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D

Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít 
dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během závodu hlaste na kontaktní telefon 
ředitele závodu uvedený v propozicích.

Organizační doplněk:
Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům, v koridoru, případně nejdéle do 24
hod řediteli závodu SMS zprávou. Příchozí závodníci mohou tuto skutečnost ohlásit při vracení startovního čísla v místě 
prezentace. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na www.amaterskaliga.cz na email 
amaterskaliga@seznam.cz

Různé:
Všichni účastníci musí dodržovat Pravidla SAL a Soutěžní řád SAL 2021

- V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na 
pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za 
plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních 
komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za 
škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené

- Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních 
komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 
62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní 
značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů

- Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené

- Všichni závodníci jsou povinni předložit při prezentaci svou platnou licenci

- Účastníci startují na vlastní nebezpečí

- Cyklistické přilby jsou POVINNÉ

- V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)

- Zákaz použití časovkářských řídítek a nástavců

Pojištění třetí osoby (majetek):
Všichni účastníci závodu jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o majetkové pojištění. Pokud tedy dojde 
k poškození majetku někoho, kdo se závodu přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se 
však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit
jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníci závodu měli vyřízené individuální 
zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládáme, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=13.6792479&y=50.2555015&z=14&rc=9erzCxZ24JmE1ceajsndhMcU1xYoyG9epcp5JDkI1xZCHn&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=13.6792479&y=50.2555015&z=14&rc=9erzCxZ24JmE1ceajsndhMcU1xYoyG9epcp5JDkI1xZCHn&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D

