Partneři přeboru:

„ Zveme vás k účasti na přeboru HZSČR a PČR v cyklistice. Přijeďte se do malebné krajiny
Náchodska utkat při individuální časovce do vrchu, užít si boj o pozice v pelotonu na silnici a
vychutnat si stoupání a sjezdy při závodu horských kol. Přebor je motivován společnou vášní
pro cyklistiku a uspokojí ambice ryzích závodníků i těch, kteří si to přijedou jen užít… Těšíme
se na setkání.“
Radek Bohuslav a David Pouč

Propozice
1. Pořadatel
HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Náchodská 530, 549 32
Velké Poříčí
David Pouč (david.pouc@hkk.izscr.cz, tel: 724178112)
KŘP Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Husovo náměstí 698,
547 45 Náchod
Radek Bohuslav (radek.bohuslav@pcr.cz, tel: 721456157)
Sportovní klub hasičů Královéhradeckého kraje, nábřeží U přívozu 122/4,
500 03 Hradec Králové
Česká hasičská sportovní federace, sportovní svaz hasičů, z.s.,
nábřeží U přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové

2. Podmínky účasti
Příslušníci, bývalí příslušníci, civilní zaměstnanci a bývalí civilní zaměstnanci
HZS ČR a PČR. Příslušnost ke sboru bude ověřována při prezentaci k prvnímu
závodu.

3. Kategorie
Bez rozdílu příslušnosti ke sboru, M1 – muži do 40 let (ročník 1979 včetně), M2
muži nad 40 let (ročník 1978 a starší), Z1 – ženy (bez rozdílu věku).

4. Startovné
Jednotné startovné ve výši 500,- Kč, zahrnující start ve všech čtyřech závodech.
(startovat je možné v jednom až čtyřech závodech). Platba startovného je
vyžadována předem na základě provedené registrace.

5. Zázemí přeboru
Stanice HZS Královéhradeckého kraje, Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí,
objekt výcvikového polygonu.

6. Časový harmonogram
12.9.2019

13.9.2019

14.9.2019

13:00 hod

start MTB časovky do vrchu

17:00 hod

start silniční časovky do vrchu

10:00 hod

start silničního závodu

17:00 hod

party – společné setkání cyklistů v místě
zázemí přeboru

10:00 hod

start závodu horských kol

15:00 hod

oficiální ukončení přeboru

7. Vyhlášení vítězů
Vyhlášení proběhne vždy v místě zázemí závodu (stanice HZS Náchod).
Vítěz časovky do vrchu – silnice

12.9.2019 ve 20:00 hod

Vítěz časovky do vrchu – MTB

12.9.2019 ve 20:00 hod

Vítěz silničního závodu s hromadným startem

13.9.2019 v 16:00 hod

Vítěz MTB závodu s hromadným startem

14.9.2019 ve 14:00 hod

Vítěz silničního přeboru (součet umístění z časovky a silničního závodu)
13.9.2019 v 16:30 hod
Vítěz MTB přeboru (součet umístění z časovky MTB a závodu MTB)
14.9.2019 ve 14:30 hod

8. Ubytování
Organizátor nezajišťuje ubytování. Tipy na volné ubytovací kapacity:
www.ubytovnanachod.cz
www.autokempnachod.cz
www.atcrozkos.cz
www.ubytovani-nachod.eu
www.elkohotel.cz
www.hotel-hynek.cz
www.rozkos-hotel.cz
www.nachodubytovani.cz
www.bonato.cz
www.hotel-nachod.cz

9. Registrace
Elektronickou přihláškou na webu: www.sportchallenge.cz

10. Prezentace
Prezentaci je možné provést najednou pro všechny závody, ve kterých závodník
nastoupí, s dostatečným předstihem na níže uvedených místech:
1. v místě zázemí přeboru od 12.9.2019 8:00 hod do 14.9.2019 9:30 hod
2. v místě startu individuální časovky MTB 12.9.2019 od 10:00 do 12:30 hod
3. v místě startu individuální časovky – silnice 12.9.2019 od 14:00 do 16:30
hod

Časovka MTB
dílčí propozice

1. Termín:

12.9.2019

13:00 hod

2. Místo:

Náchod (Běloves) - Dobrošov

3. Prezentace:

V místě zázemí přeboru (stanice HZS Náchod)
od 12.9.2019 8:00 hod do 9:30 hod, nebo v místě startu
individuální časovky MTB od 10:00 do 12:30 hod

4. Start:

Na účelové komunikaci Náchod (Běloves) nad
parkovištěm u hotelu Bonato
Start jednotlivě v intervalech dle stanoveného rozpisu,
měření času bude provedeno čipovou technologií

5. Cíl:

Dobrošov – Jiráskova chata – parkoviště

6. Délka, profil:

Délka 3,5km

7. Trasa:

Po startu cca 200m po asfaltové komunikaci, dále po
nezpevněných lesních cestách (modrá turistická značka)
až do cíle. Trasa obsahuje několik technických úseků
s omezenými možnostmi předjíždění
Trasa bude označena červenobílými fáborky a vytyčovací
páskou
Odkaz: https://mapy.cz/s/3xJtp

8. Povinnosti závodníků:
-

-

-

převýšení 295m

Závodník startuje na vlastní nebezpečí, je vybaven
cyklistickou přilbou a kolem v bezvadném
technickém stavu.
Závodník je povinen řídit se pokyny pořadatele a
rozhodčího závodu.
Závodník je povinen umožnit bezpečné předjetí jiným
(rychlejším) závodníkem v místech, kde je to
technicky možné
Závodník je povinen držet se vyznačené trati a dbát
bezpečnosti osob, které se mohou na trati pohybovat

Časovka - silniční
dílčí propozice

9. Termín:

12.9.2019

17:00 hod

10. Místo:

Náchod - Dobrošov

11. Prezentace:

V místě zázemí přeboru (stanice HZS Náchod)
od 12.9.2019 8:00 hod do 9:30 hod, nebo v místě startu
individuální časovky od 14:00 do 16:30 hod

12. Start:

Na parkovišti u Oblastní nemocnice Náchod,
ul. Bartoňova
Start jednotlivě v intervalech dle stanoveného rozpisu,
měření času bude provedeno čipovou technologií

13. Cíl:

Dobrošov – Jiráskova chata – parkoviště

14. Délka, profil:

Délka 6,3km

15. Trasa:

Po startu z parkoviště odbočujeme vpravo po asfaltové
komunikaci do obce Lipí, Jizbice, Dobrošov. V obci
Dobrošov odbočujeme vlevo směrem k Jiráskově chatě
Trasa bude označena značkovací barvou na komunikaci,
bezpečný výjezd z místa startu a odbočení vlevo v obci
Dobrošov k Jiráskově chatě bude zajištěno pořadatelem

převýšení 265m

Odkaz: https://mapy.cz/s/3xJuX
16. Povinnosti závodníků:
-

-

Závodník startuje na vlastní nebezpečí, je vybaven
cyklistickou přilbou a kolem v bezvadném
technickém stavu
Závodník je povinen řídit se pravidly silničního
provozu, pokyny pořadatele a rozhodčího závodu
Závodník je povinen umožnit bezpečné předjetí jiným
(rychlejším) závodníkem v kterémkoliv místě trati
Závodník je povinen držet se vyznačené trati a dbát
bezpečnosti osob, které se mohou na trati pohybovat

Závod - silniční
dílčí propozice

17. Termín:

13.9.2019

10:00 hod

18. Místo:

Náchod – Masarykovo náměstí

19. Prezentace:

V místě zázemí přeboru (stanice HZS Náchod)
od 12.9.2019 8:00 hod do 13.9.2019 9:00 hod

20. Start:

Náchod – Masarykovo náměstí
Hromadný start, měření času bude provedeno čipovou
technologií

21. Cíl:

Vysoká Srbská – hasičská zbrojnice

22. Délka, profil:

Délka 80 km

23. Trasa:

Po startu bude peloton hromadně vyveden z Masarykova
náměstí přes Červený kopec na Kramolnu, kde proběhne
ostrý start závodu. Pokračujeme přes Trubějov, Zábrodí,
Červený Kostelec, Rtyně v Podkrkonoší, Odolov, Jívka II,
Radvanice, Chvaleč, Krčmov, Janovice, Jívka, Vápenka,
Česká Metuje, Dědov, Teplice nad Metují, Lachov,
Bukovice, Hlavňov, Suchý důl, Police nad Metují,
Bezděkov nad Metují, Nízká Srbská, Vysoká Srbská.

převýšení 1250 m

Cíl závodu končí ostrým stoupáním po kostkách!!!
Trasa bude označena značkovací barvou na komunikaci.
Peloton bude doprovázen vozidly a křižovatky budou
zajištěny pořadatelem.
Bufet (voda, ionťák, ovoce) na 32km (Chvaleč)
a na 60 km (Lachov)
Odkaz: https://mapy.cz/s/3xJRA

24. Povinnosti závodníků:
-

-

Závodník startuje na vlastní nebezpečí, je vybaven
cyklistickou přilbou a kolem v bezvadném
technickém stavu.
Závodník je povinen řídit se pravidly silničního
provozu, pokyny pořadatele a rozhodčího závodu.
Závodník je povinen držet se vyznačené trati a dbát
bezpečnosti osob, které se mohou na trati pohybovat.

Závod MTB
dílčí propozice

25. Termín:

14.9.2019

10:00 hod

26. Místo:

Velké Poříčí

27. Prezentace:

V místě zázemí přeboru (stanice HZS Náchod)
od 12.9.2019 8:00 hod do 14.9.2019 9:30 hod

28. Start:

Velké Poříčí - náměstí
Hromadný start, měření času bude provedeno čipovou
technologií

29. Cíl:

Velké Poříčí - náměstí

30. Délka, profil:

Délka 56,5 km

31. Trasa:

Po startu odbočujeme vpravo do ulice Farní po místní
komunikaci kolem letiště, dále pokračujeme přes obec
Žďárky na Závrchy, rozcestí Nad Machovskými
končinami, Bor, Machovská Lhota, U Zabitého, Machovský
Kříž, Horní Božanov, Pod Korunou, Martínkovice-okraj,
Křinice-Amerika, Nad Roklí, Pánova cesta, Linhartova
stezka, Suchý důl, Barešův kříž, Nad Bělým, Kamenec,
Machov, Záhoří, Sedmákovice, Vysoká Srbská, Fara,
Hronov – MTB traily, Hronov – Vyšehrad, Zálesí,
Lokvencův Důl, Velké Poříčí – ul. Poříčská do cíle na
náměstí ve Velkém Poříčí.
Trasa bude označena červenobílými fáborky a vytyčovací
páskou, značkovací barvou na komunikacích.

převýšení 1515m

Bufet (voda, ionťák, ovoce) na 28km Křinice-Amerika)
Odkaz: https://mapy.cz/s/3xJSe

32. Povinnosti závodníků:
-

-

-

Závodník startuje na vlastní nebezpečí, je vybaven
cyklistickou přilbou a kolem v bezvadném
technickém stavu.
Závodník je povinen řídit se pravidly silničního
provozu (na místech přejezdů po komunikacích),
pokyny pořadatele a rozhodčího závodu.
Závodník je povinen držet se vyznačené trati a dbát
bezpečnosti osob, které se mohou na trati pohybovat.

