
 
 

Rozpis cyklistického závodu Lučanské okruhy, 
který je zařazen do ELM (Extraliga masters) č. 17/2012 

 
 
Technický pořadatel: TJ Lu čany nad Nisou 
Termín:  22. 7. 2012 
Ředitel závodu: Mgr. Martin W őrz, Lučany nad Nisou 630, 468 71 Lučany nad Nisou, 
 tel.: zam. 488 880 811, m. 724 341 203, e-mail: martin.wurz@seznam.cz 
Hlavní rozhodčí: Podle delegace. 
Kancelář závodu: Základní škola Lučany nad Nisou, přihlášky od 8,00 do 9,30 hod. 
Parkoviště: Na hřišti před základní školou. 
Startují:  Dle pravidel ELM pouze předem registrovaní účastníci v ELM. 
Startovné:  Jednotné startovné 150,- Kč. 
Start:  V 10:00 hod. kategorie M a A, další po 5 minutách v pořadí B, C, D, E. 
Trať: Silniční okruh se startem u MÚ v Lučanech nad Nisou, dále na Horní  
 Lučany - Avicenum, Dolní Maxov, Josefův Důl, Karlov, Sedmidomí, Horní 
 Maxov – U Toníčka, Malá Strana, Pila, Lučany nad Nisou, s cílem za školní 
 jídelnou. Nájezd na okruh 300 m za startem, M, A 6 okruhů – 93 km,  
 B 5 okruhů – 77,5 km, C 4 okruhy – 62 km, D 3 okruhy – 46,5 km,  
 E 2 okruhy – 31 km. Profil kopcovitý, asfalt do kopce s horší kvalitou,  
 v Josefově Dole je 200 m úsek dlažebních kostek ve sjezdu. Trať bude 
 z důvodů bezpečnosti  v úseku Maxov – U Toníčka, Malá Strana, Pila, 
 Lučany nad Nisou uzavřena po dobu konání závodu, zbytek trati se jede za 
 plného silničního provozu.                         
Ceny:   Pro každou kategorii finanční dle pravidel ELM, pro ženy věcné s možnou 
   korekcí dle počtu startujících. 
Občerstvení:  Pořadatel zajišťuje v jídelně školy – v blízkosti cíle. 
Zdravot. zabezp.: Nemocnice Jablonec nad Nisou. 
Obecná ustanovení: Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a na vlastní náklad nebo na 

náklad vysílající složky. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé nebo 
závodníky způsobené. Vzhledem k tomu, že se závod jede z velké části za 
plného silničního provozu, jsou závodníci povinni řídit se ustanoveními zákona 
č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikaci a vyhlášky č. 341/2002 
Sb. Pořadatel zabezpečuje v průběhu závodu bezpečné projetí 
křižovatek, prosím dbejte pokynů pořadatelské služby na křižovatkách. 
Všichni účastníci jsou povinni startovat v ochranné pevné přilbě. 
 
 
 
 
 

 
V Lu čanech nad Nisou dne 11.5.2012 
 
 
 
 
 
Jiří Řešátko  - předseda TJ Lučany nad Nisou     Mgr. Martin Wőrz – ředitel závodu      
 

Poslední klasika před letošním mistrákem tě prověří!!!  


