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Unie amatérských cyklistů UAC

závod dvou pohárů

KPO - cyklistický klub

ŘEVNICE
(Řevnice - horizont směr Mníšek pod Brdy)

6. 9. 2008 – 13:00 hod
prezentace 11:00 -12:30 hod. Městské kulturní středisko, Mníšecká 500
Závody probíhají na vhodných veřejných komunikacích bez omezování silničního provozu s povinností všech
účastníků vč. pořadatelské služby dodržovat ustanovení zák. č.361/2000 Sb., včetně vyhlášky 30/2001 Sb.
- na libovolných kolech poháněných silou svalů
- přilba je povinná, zákaz jízdy v háku
- startovné: členové UAC 50Kč / ostatní 80Kč (obsahuje pojištění) + 100Kč záloha na číslo

délka 5,5km, převýšení 297m, průměrné stoupání 5,4%
start:
cíl:
rekordy:

Řevnice u obchodního domu
na horizontu stoupání směrem na Mníšek pod Brdy
absolutní rekord poháru UAC: Michal Koš KPO 12:01,8 Ø 27,2 km/h 2002
v rámci poháru KPO:
Muži Jiří Haspeklo Scott DH
12:21,4
M40+ Josef Vejvoda CKKV
14:24,0
směr Lety, Praha Ženy Jitka Reslerová Cyklo Vetas 16:09,0

MISTROVSTVÍ v ČASOVCE DO VRCHU

směr
Zadní
Třebáň

Deset let poháru KPO Časovek do kopce slavíme vyhlášením
Mistrovského závodu. Ve spolupráci s klubem H.I.C. jsme pro tuto
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ŘEVNICE

příležitost, stejně jako před 5 lety, připravili společnou časovku.
Nejvyšší převýšení v historii Časovek spolu s hvězdným startovním
polem na pověstném „Řevničáku“ je to nejlepší, co jsme si mohli pro
jubilejní ročník přát.
Profil tratě jednoznačně vypovídá o náročnosti tohoto závodu.
Stanovit optimální strategii rozložení sil pro 5,5 km s téměř 300
výškovými metry bude mimořádně obtížné. Důkladná znalost a

CÍL
směr
Mníšek
pod Brdy
% stoupání

převýšení

9

300

vyzkoušení tratě bude výhodou.
Organizačně proběhne závod podle zvyklostí poháru UAC, včetně
použití startovních čísel UAC. Výsledky budou vyhodnoceny dvakrát podle zavedených bodovacích klíčů každého z poháru.
V Mistrovském závodě v rámci X. ročníku poháru KPO Časovek do
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kopce se výjimečně rozdělí více bodů - poslední v kategorii dostane 5
bodů. Odstupňování ostatních bude jako obvykle.
Pro nejlepší budou připraveny drobné ceny věnované sponzory
poháru.
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za podpory:

www.uac.cz

www.kpo.cz

