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Broumov, 21. 5. 2023 
závod je součástí série RoadCup a Extraligy Masters 

 
Datum 21. 5. 2023 

Místo konání Mírové náměstí, Broumov, Královéhradecký kraj 

Pořadatel CK Pardubice, spolek, Na Okrouhlíku 1678, 530 03 Pardubice  

Ředitel závodu Josef Říha, 724 895 086, ckpardubice@gmail.com 

web závodu www.ckpardubice.cz/sudetytour 

Organizační výbor Velitel tratě:   Petr Koza, 608 347 753  

 Vedoucí kanceláře:  Jana Fischerová, 776 018 894 

 Technický koordinátor: Zdeněk Maršálek, 608 246 934 

Rozhodčí Hlavní rozhodčí:  bude určeno 

 Členové sboru:  bude určeno 

 Moto: bude určeno 

Doping jmenuje ADV ČR 

Zdravotní zajištění Lékaři závodu budou upřesněni 

Zdravotní služba:  ZZS Královéhradeckého kraje, kontakt bude upřesněn 

Seznam nemocnic: Nemocnice Broumov 

   Nemocnice Náchod 

   Nemocnice Trutnov 

Ubytování pořadatel nezajišťuje 

Přihláška www.nasecasomira.cz 

 Datum otevření přihlášek:  1. 2. 2023 

 Datum uzavření přihlášek:  12. 5. 2023  

Startovné:  prvních 300 závodníků včetně - 600 CZK  

 301 – 600 závodníků: 700 Kč 

 601 a více závodníků: 800 Kč 

 V ceně startovného: startovní balíček, bufet na trati, teplé ídlo a nápoj po dojezdu, 

 sprcha, parkování na předem určeném parkovišti, tombola 

Zaplacením startovného souhlasíte s Podmínkami závodu a se zpracováním osobních údajů 

http://www.ckpardubice.cz/sudetytour
mailto:ckpardubice@gmail.com
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Prezentace / akreditace účastníků: 

Kancelář závodu  20. 5. 2023 od 17:00 do 20:00 h, bude upřesněno (Broumov) 

  21. 5. 2023 od 6:00 do 18:00 h 

Prezentace:   20. 5. 2023 od 17:00 do 20:00 h v kanceláři závodu (Broumov, náměstí) 

  21. 5. 2023 od 6:00 do 8:00 h 

Podmínka účasti  dobrý zdravotní stav 

Porada TM 21. 5. 2023 v 8:00 – kancelář závodu 

Radiostanice Výdej radiostanic proběhne v kanceláři závodu 21. 5. 2023 v době 8:00 - 9:00 h. 

Každý osobně zodpovídá za navrácení radiostanice po skončení závodu v kanceláři 

závodu 21. 5. 2023 do 18:00 h. V případě nevrácení radiostanice bude účtována 

pokuta 3.000 Kč  

Tiskové středisko v kanceláři závodu 

Akreditace médií  v kanceláři závodu 

Porada org. závodu 21. 5. 2023 v 9:00 h porada pořadatele, policie, moto, photo, TV, médi 

Program 

PROGRAM Start Kategorie 
Délka 
(km) 

Převýšení 
celkem 

(m) 

Dlouhá trasa 10:00 Dlouhá trasa 170 2 162 

Krátká trasa 10:10 Krátká trasa 101 1.321 

Dlouhá trasa:         

https://mapy.cz/s/guroduvure    

Krátká trasa:       

https://mapy.cz/s/kegafucanu          

 

Vyhlášení vítězů Mírové náměstí v Broumově 

  15 min po dojetí prvních 3 závodníků v každé kategorii 

 

 

REGLEMENT 

Předpis Závod se jede za částečného omezení silničního provozu v režimu plovoucí uzavírky. 

Každý účastník se závodu zúčastňuje na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody 

http://www.ckpardubice.cz/sudetytour
https://mapy.cz/s/guroduvure
https://mapy.cz/s/kegafucanu
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účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných změn 

oproti rozpisu v případě nepředvídaných okolností. Závodníci a jejich doprovod jsou 

povinni respektovat pokynů pořadatele, Policie ČR a Městské Policie.  

Radio – tour Informace RADIO-TOUR budou vysílány na frekvenci UHF 448, 490 MHz 

Neutrální mechanické vozy 

 Pořadatel poskytuje do konvoje závodu 2 neutrální mechanické vozy 

Mechanické vozy závodníků NEJSOU POVOLENY 

Kola, vybavení Kola a vybavení pro závody na silnici musí odpovídat ustanovení pravidel UCI, čl. 

1.3.001 - 1.3.025 

Bufet Podávání občerstvení závodníkům je povoleno pouze na bufetech: 

 62. kilometr, Petrovice – Prémie – pro dlouhou a krátkou trasu 

 114. kilometr, Odolov – Préme – pro dlouhou trasu 

Feed zone 100 m před a 100 m za bufety, označeno – odhození odpadků mimo feed zone se 

trestá diskvalifikací 

Časový limit pouze pro dlouhou trasu – Teplice nad Metují – závodníci se ztrátou 2:00 h na čelo 

závodu budou odvoláni. Limit je napočítán na 22 km/h a bude řešen sběrným 

automobilem s označením KONEC ZÁVODU. 

Kategorie pro obě trasy shodné 

 Masters M (do 29 let) 

 Masters A (30-39 let) 

 Masters B (40 – 49 let) 

 Masters C (50-59 let, Ž 30-39 let) 

 Masters D (60-69 let, Ž 40-49 let) 

 Masters E (70-79 let, Ž 50+ let) 

 Masters F (80+ let) 

Soutěž týmů Soutěž smíšených týmů je vypsána pro dlouhou trať, bez rozdílu kategorií. 

 Každý tým tvoří minimálně tři závodníci, kteří jedou stejnou trať a startují za stejný 

tým i v kategorii jednotlivců. 

 Výsledným časem týmu se rozumí součet časů jeho tří nejrychlejších členů. 

 Vyhlášeny budou 3 nejrychlejší týmy 

http://www.ckpardubice.cz/sudetytour
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Ceny první tři celkově finanční a věcné ceny, v každé kategorii první tři ceny věcné 

Tombola věcné ceny (zapletená kola Kastar, Enervit, atd.) po vyhlášení vítězů všech kategorií 

Antidopingová kontrola 

 Bude prováděna podle Pravidel antidopingové kontroly Antidopingového výboru 

ČR. Antidopingová kontrola bude provedena v budově na Starém náměstí 20, 

(budova CZ LOKO, označeno rozcestníkem a cedulemi) v místnosti označené 

nápisem ANTIDOPINGOVÁ KONTROLA. 

Penalizace V případě přestupků bude uplatněna penalizace výhradně podle pravidel UCI pro 

závody na silnici, článek 2.12.007/sloupec 3. 

Sportovní úbor Všichni závodníci startují výhradně v trikotech svého týmu. Reklamy na klubových 

úborech se řídí pravidly UCI, čl. 1.3.048 - 49. 

Komunikace v průběhu závodu 

 V průběhu závodu používání radiového spojení nebo jiných komunikačních 

prostředků na dálku závodníky nebo se závodníky jakož i držení jakýchkoliv zařízení 

vhodných pro tento účel pro všechny kategorie zakázáno. 

Startovní čísla Každý závodník obdrží pro silniční závod jednotlivců 1 zádové číslo, které umístí na 

pravou stranu. Čísla budou barevně odlišena pro krátkou a dlouho trasu. 

Čip Závodník má zapůjčen po dobu závodu aktivní čip na přední vidlici. Aktivní čip 

zajišťuje měření času v cíli. Závodník je povinen čip po skončení závodu neprodleně 

vrátit. V případě ztráty nebo nevrácení čipu bude po něm vymáhána částka 2.000 

Kč. 

Značení tratě Značení je provedeno oranžovými šipkami v bílém poli, umístěnými na návěstí před 

každou křižovatkou. Nebezpečná místa jsou označena žlutou značkou s vykřičníkem 

nebo signalizována žlutým praporkem. Cíl je označen cílovou bránou a páskou na 

vozovce. Na trati silničního závodu jednotlivců bude vyznačeno tabulemi po 

stranách silnice posledních 10, 5, 3, 1 km a 500, 300, 200, 150, 100 a 50 m. 

Sprchy  bude určeno 

Trasa závodu Dlouhá + krátká trasa: Broumov – Mírové náměstí, Tlumaczów, Radków, Karlów 

(Prémie), Machov, Police n. Metují, Vysoká Srbská (Prémie), Hronov, Velké 

http://www.ckpardubice.cz/sudetytour
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Petrovice, Petrovice (Prémie + BUFET), Maršov n. Metují, Žďár n. Metují, Česká 

Metuje, Teplice n. Metují (DĚLENÍ TRAS) – doprava KRÁTKÁ, DOLEVA DLOUHÁ 

 Dlouhá trasa doleva: Adršpach, Horní Adršpach, Krčmov, Hodkovice, Jívka, Stárkov, 

Bystré, Krkavčina (Prémie), Horní Kostelec, Rtyně v Podkrkonoší, Odolov (Prémie + 

BUFET), Jívka II, Radvanice, Chvaleč, Krčmov (682 m.n.m. Prémie), Horní Adršpach, 

Adršpach, Teplice n. Metují 

  Dlouhá + krátká trasa: Teplice n. Metují, Bohdašín, Jetřichov, Hynčice, 

Heřmánkovice, Janovičky, Benešov, Olivětín, Poříčí, Broumov – Mírové náměstí 

Plánek dlouhá trasa:  

 

Převýšení dlouhá trasa: 

http://www.ckpardubice.cz/sudetytour
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Plánek krátká trasa: 

 

 

Převýšení krátká trasa: 

 

http://www.ckpardubice.cz/sudetytour

