POZVÁNÍ
na
XIII. ročník cyklistického závodu „Okolo Staříč@ 2021“
MEMORIÁL PAVLA KOKEŠE
Pořadatelé:
Obec Staříč – zastoupená starostou p. Liborem Macháčkem, tel. 605 854 747, p. Alešem Žurovcem, tel. 733 740 959, p. Zbyňkem Prokopem
T.J. Sokol Staříč – zastoupená p. Tomášem Slaninou, tel. 604 486 638, p. Lenkou Žídkovou, tel. 605 703 264
Datum:

sobota 4. září 2021

Místo a čas konání: obec Staříč - závod dětí v 10:00 hod a závod dospělých ve 14:30 hod

I. část
Závod DĚTÍ do 14 let - START v 10:00 hod – sraz účastníků mezi 9:20 až 9:50 hod, v prostorách startu – obecní pozemek, odbočí se z hlavní silnice pod hostincem
U mlýna na značenou cyklostezku (směr Oprechtice - Paskov), kde u travnatého trojúhelníku (studna) se bude startovat, po závodě proběhne vyhodnocení v areálu
rybníka sportovního rybolovu - Vladimír Suder.
Děti mohou startovat pouze s písemným souhlasem rodiče či dospělého zástupce (text souhlasu v příloze). Dítě může být v průběhu celé tratě doprovázeno!
Startovné:

dítě do 14 let = Kč 20,-

Kategorie děti:

D1
D2
D3

do 6 let
od 7 do 10 let, včetně
od 11 do 14 let, včetně

(r.n. 2015 a mladší)
(r.n. 2014 až 2011)
(r.n. 2010 až 2007)

Trasa dětí – časovka jednotlivců na 1,8 km (viz příloha info mapa). Start v 10:00 hod v intervalu 1 minuty podle přiděleného startovního čísla!
Start bude asi po 600 m po odbočení z hlavní silnice pod hostincem U mlýna ve Staříči na cyklostezce směr Paskov – Oprechtice u travnatého trojúhelníku se studnou
– obecní silnice (vedle statku). Závod dětí se jede směrem k dálnici, asi po 300 m se prudce odbočí vlevo, pokračuje se po cyklostezce podél dálnice ve směru
Ostrava, asi po 900 m se točí prudce doleva k rybníku Sportovního rybolovu (Suder), kolem rybníka nahoru do kopce, kde je cíl (pod cvičnou štolou). Vyhodnocení
vítězů proběhne v areálu Sportovního rybolovu - SUDER.

II. část
Závod DOSPĚLÝCH (muži a ženy) - START ve 14:30 hod – sraz účastníků a přidělování startovních čísel mezi 13:30 až 14:15 hod, v prostorách startu – obecní pozemek,
odbočí se z hlavní silnice pod hostincem U mlýna na značenou cyklostezku (směr Oprechtice - Paskov), kde u travnatého trojúhelníku (se studnou) se bude startovat,
po závodě proběhne vyhodnocení v prostorách Pavilónku T. J. Sokol vedle Kulturního domu Staříč.
Startovné:

závodník = Kč 100,-

Kategorie závodníci dospělí:
M 1 muži od 15 do 40 let, včetně
M 2 muži od 41 do 59 let, včetně
M 3 muži nad 60 let
Ž 1
Ž 2

ženy od 15 do 45 let, včetně
ženy nad 46 let

(r.n. 2006 až 1981)
(r.n. 1980 až 1962)
(r.n. 1961 a starší)
(r.n. 2006 až 1976)
(r.n. 1975 a starší)

Kategorie nezávodíci dospělí:
H M Hobit muži (bez omezení roku narození), zde se kvalifikují „nezávodníci“ jedoucí mimo výše uvedené kategorie M 1 až M 3
HŽ
Hobitka ženy (bez omezení roku narození), zde se kvalifikují „nezávodníce“ jedoucí mimo výše uvedené kategorie Ž 1 a Ž 2
Do této kategorie se můžou přihlásit pouze obyvatelé Staříče a vítězové kategorií H M, H Ž z předešlého roku.
Trasa dospělých – Časovka jednotlivců na 14,1 km (1 okruh-viz příloha info mapa). Start ve 14:30 hod a v intervalu 1 minuty pořadí dle startovního čísla!
START a CÍL bude asi po 600 m po odbočení z hlavní silnice pod hostincem U mlýna ve Staříči na cyklostezce směr Paskov - Oprechtice u travnatého trojúhelníku se
studnou – obecní silnice (vedle statku). Jede se směrem k dálnici, asi po 300 m se prudce odbočí vlevo, pokračuje se po cyklostezce podél dálnice ve směru Ostrava,
asi po 900 m se točí prudce doleva směrem k rybníku Sportovního rybolovu (Suder), kolem rybníka nahoru do kopce. Pak se jede se ve směru pravé ruky, směr
Oprechtice, na křižovatce tvaru „T“ se odbočí vpravo, směr Paskov, za dálnici na křižovatce tvaru „T“ se znovu odbočí vpravo směr Žabeň. Za obcí Žabeň, po podjetí
železniční vlečky vpravo, kolem firmy Abex substráty, pak podél dálnice z druhé strany, vpravo na nadjezd a zpět do cíle, který je shodný se startem závodu.
Vyhodnocení závodu proběhne v prostorách Pavilónku sokolského hřiště vedle Kulturního domu!
Přihlášky: na místě v den závodu dle časového rozpisu! Předběžné přihlášky do startovní listiny je možno zasílat i na e-mailovou adresu: zidkovalenca@seznam.cz
Poučení k podmínce účasti v závodě: Závod proběhne za plného silničního provozu, a proto každý účastník podepíše poučení o jízdě na vlastní nebezpečí! Přílby
jsou nutné!

Ceny: věcné dary a účastnický list, pro nejlepší v kategoriích medaile + poháry + diplomy. Absolutní vítěz dospělých převezme putovní Pohár obce Staříč – „POHÁR
VÍTĚZŮ CYKLISTICKÉHO ZÁVODU OKOLO STAŘÍČ@“ a Vítěz kategorie Hobit-Hobitka převezme putovní pohár „STAŘÍČSKÝ PERMONÍK“!
Občerstvení: bude zajištěno u závodu dětí při vyhodnocení v prostorách Areálu sportovního rybníka fy SUDER, u závodu dospělých odpoledne a ve večerních
hodinách bude zajištěno v prostorách areálu T. J. Sokol Staříč vedle Kulturního domu! Zde je odpoledne zajištěno veškeré zázemí pro závodníky (šatny, sprchy…)
Doprovodný program: Od 17 hodin startuje country zábava s občerstvením. K tanci či poslechu hraje skupina KONDOŘI.
V průběhu dne mohou návštěvníci cyklozávodu absolvovat Soutěž ve střelbě ze vzduchovky „O pohár honebního společenství 2021“, která bude v tentýž den
probíhat od 10 hod. do 17 hod. v areálu Myslivecké chaty ve Staříči. Zvěřinové speciality mají organizátoři zajištěné v prostorách chaty. Bližší info k soutěži na
tel. 724 901 470 nebo na Lubos.Hajny@seznam.cz.

Bližší informace k cyklozávodu poskytne:
Pořadatelé:

Aleš Žurovec, tel. 733 740 959
Libor Macháček, tel. 605 854 747
Lenka Žídková, tel. 605 703 264

Informace k závodu jsou uvedeny i na webových stránkách: www.tjsokolstaric.cz a www.obec-staric.cz
Hlavní rozhodčí závodu dětí:

Aleš Žurovec, tel. 733 740 959, zurovec@obec-staric.cz

Hlavní rozhodčí závodu dospělých: Aleš Žurovec, tel. 733 740 959
Zdravotní služba:

Anna Eschnerová

Traťoví komisaři:

6 dvojic = 12 osob – zajistí pořadatelé, včetně jejich rozmístění a občerstvení

Sponzoři akce:

Všichni sponzoři jsou vítáni!!!

Sponzorské ceny a finanční hotovost od sponzorů přebírá za pořadatele Lenka Žídková – T. J. Sokol Staříč

Na akci srdečně zvou pořadatele! Sportu zdar a cyklistice zvlášť!

Trasa závodu dospělých 14,1 km:

