
 

ČESKÝ KOLOBĚŽKOVÝ POHÁR 2016 

konaný v rámci European Handbike Circuit Louny 2016 

Pořadatelé : ASK Elna Počerady a sponzoři.  

Datum : sobota 18.června 2016  

Místo startu : Louny, Komenského náměstí (před budovou T-Mobile Call Centre)  

Startují závodníci na koloběžkách – scooters : 

 muži a ženy – masters roč. nar. 1976 – 1967 

 muži a ženy – seniors roč. nar. 1998 – 1977 

 muži a ženy – veterans roč. nar. 1966 - 1957 

 muži a ženy – ultraveterans roč. nar. 1956 a starší  

 junioři a juniorky roč.nar. 1999 – 2000 

 kadeti a kadetky roč. nar. 2001 – 2003 

 žáci a žákyně roč. nar. 2004 – 2006 

Disciplína : 

 silniční kritérium s hromadným startem mužů, žen – seniors a masters, veteránů, ultraveteránů, juniorů, 

juniorek, kadetů a kadetek a žáků a žákyň na 9 kol 

Kategorie : 

 muži, ženy – seniors a masters, veteráni/ky, ultraveteráni/ky, junioři, juniorky, kadeti a kadetky a žáci a 

žákyně 

Seřadiště závodníků : Louny, Komenského náměstí 5 minut před startem kategorie  

Čas startu : ve 14:00 hod  

Všeobecná ustanovení – podmínky pro účast : přihlášení do stanoveného termínu – st. žáci, st. žákyně, 

junioři, juniorky, muži, ženy, veteráni a veteránky  

Pravidla soutěže : Všichni závodníci musí respektovat pravidla pořadatele a Českého svazu koloběhu. 

Povinnou výbavou je cyklistická přilba a rukavice.  

Popis tratě : Závod probíhá na uzavřené trati bez provozu motorových vozidel. Kritérium vede ulicemi v 

centru města, délka okruhu je 2,06 km (z Komenského náměstí, ulicemi Osvoboditelů, Na Valích, zpět na 

Komenského náměstí, dále pak ulicí Husova, Českých Bratří a ulicí Hrnčířskou zpět do ulice Osvoboditelů 

dále viz výše). Po projezdu vítězného závodníka cílem závod končí pro všechny kategorie.  



Časomíra : Elektronická s použitím čipů. Čipy dodá pořadatel po složení vratné zálohy 200,- Kč. Výsledky 

závodu budou účastníkům závodu k dispozici do 60 minut po dojezdu posledního závodníka každé kategorie.  

Lékařské zabezpečení : Dopravní zdravotní služba pana Libora Kaňky z Lovosic.  

Přihlášky : do 10. června 2016 prostřednictvím webových stránek  nebo poštou na adresu : Radovan 

Šabata, 17. Listopadu 2066, 440 01 Louny, ČR; vyjímečně v den konání závodu v místě prezentace od 9.00 

do 13.30hod.  

Startovné : 150,-Kč pro přihlášené do stanoveného termínu zaslané na účet číslo 1001500714/0600, 

200,- Kč v den závodu nebo ekvivalent v EURO tj. 6,00 Euro nebo 8,00 Euro v hotovosti Součástí poplatku 

za startovné je drobný upomínkový předmět s logem závodu pro prvních 30 přihlášených závodníků.  

Prezentace : sobota 18.června 2016 od 9.00 hod. do 13.30 hod. v prostoru párty stanu na Komenského 

náměstí  

Ubytování : Pořadatel ubytování nezajišťuje.  

Ceny : věcné ceny, dle možností pořadatele a sponzorů. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v sobotu 

18.června v prostoru Komenského náměstí od 16.15 hod. 

Občerstvení zajišťují : oficiální partneři EHC Louny 2016 značka Lounské pivo společnosti Haineken, a.s. a 

Veřejné stravování CZ, a.s. a Preciosa, a.s. 

 


