
 

 

                          FARM  TOUR 2013 

14. ročník mezinárodního cyklistického závodu 

15.  

                                                                       1.  Pořadatel: Yogi Racing 

                                                                               2. Datum a místo závodu:  
pátek 5. července 2013 v 9:30 hodin 

Hlubočec (okr. Opava) farma Šťastná planeta 

         3. Vedoucí činovníci:  
ředitel závodu - Víťa Dostál, Hlubočec 31, 747 65   tel. 553776047 

                                                       hlavní rozhodčí –  Eduard Vašek, Janovice č. 11 

        4. Kancelář závodu: farma Šťastná planeta – cyklistická klubovna 

        5. Přihlášky: 5. července 2013 od 8 – 9 hod v kanceláři závodu 
       6. Trať závodu:  

start – Hlubočec (před farmou), směr Výškovice, vpravo na Hrabství,  

Skřipov – na křižovatce doprava směr Jakubčovice, opět doprava směr  

Hlubočec – na křižovatce doprava, sjezd z kopce k farmě do cíle.  

Okruh měří 18,5 km. 

          7. Startují:      muži            7 okruhů   130 km         kadeti                          3 okruhy     55 km 

                                     masters ml.  5 okruhů     93 km         juniorky, ženy            3 okruhy     55 km 

                                    masters st.    3 okruhy     55 km         žáci starší, kadetky     2 okruhy     37 km 

                                     junioři          5 okruhů     93 km        žáci mladší, žákyně    1 okruh    18 km 
                                  kategorie masters – podle počtu startujících budou přiděleni k jiným kategoriím  

 

        8. Podmínka účasti – platná licence národního svazu a SPAC pro rok 2013 
       9. Startovné:  

muži, masters, ženy                                   100,-  Kč 

junioři, juniorky, kadeti, kadetky             80,-  Kč 

žáci starší, žáci mladší, žákyně                50,- Kč 

     10. Ceny:   první tři v kategorii muži obdrží finanční prémii 

                         první tři v ostatních kategoriích –  věcné ceny 

     11. Předpis: Závod se koná podle platných pravidel cyklistiky a sportovně technických  směrnic 

ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. Všichni účastníci se závodu účastní na vlastní 

nebezpečí a náklady. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi 

způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu 

závodu z důvodů nepředvídatelných okolností. 

     12. Zdravotní zajištění: lékař v místě závodu 

     13. Šatny, sprchy – v areálu farmy 

     14. Různé:   
 Všichni účastníci jsou povinni dodržovat zákon 361/2000 Sb. O provozu na  

                              pozemních komunikacích a dbát pokynů pořadatelů a policie, 

 závod se koná za normálního silničního provozu. 
 

 

               Víťa Dostál                                                     

              ředitel závodu 

 
 

 


