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PRAHA -DOKSY 2009 - 27. ročník
propozice legendárního jarního klání cyklistů převážně samouků.

3.závod seriálu  CKKV/ SVIJANY hobby cup 2009 se jede ve  čtvrtek 28. května 2009. Presentace 
před teplárnou v Praze 9 Třeboradicích - od 14:00 do 15:15 hodin.  Start v Třeboradicích u teplárny, 
kategorie A a B v 15:20 hod., ostatní startují v 15:30 hodin. 
          POZOR: Oddělený start!!! Po dobrých zkušenostech z minulosti se ti letití (od 40 let výše) a 
ženy opět distancují od mladých divočáků a startují v 2. balíku o 10 minut později!!!  Pro pohárové 
bodování je akce brána jako dva samostatné závody. Vítězové obou balíků získají 100 bodů, další pořadí 
sestupně dle běžného bodování letošního poháru.
        Asi ve 14:20 hodin startují cyklisté zdravotně, tělesně či jinak handicapovaní, kteří by nedokázali 
dorazit do cíle před uzávěrkou, tj. do 19 hodin, tedy v čase okolo cca 3 hodiny 30 minut. Nutno nahlásit při 
presentaci. Podle dosažených časů jsou i tito cyklisté v cíli zařazeni do pořadí kategorie, kam náleží.  
Trasa závodu měří  79 km a vede z Prahy Třeboradic obcemi Hovorčovice-  Měšice- Mratín- Kostelec 
n/Lab.- Všetaty- Čečelice- Byšice, zde doprava  po mladoboleslavské silnici asi 5 km, pak doleva do obce 
Řepín (vrchařská premie OTTIS, pro kat.  D+E) 31.km- Nebužely- Střemy- Kokořín Důl- Ráj-  Romanov 
(Vitáčkova horská premie, pro kat.  A+B) 56.km- Mšeno- Lobeč- Nosálov- Žďár- Ždírec-  cíl ve stoupání 
před  obcí  Tachov. Pořadí bude  určeno  NA  ZÁKLADĚ  POŘADÍ  V KORIDORU,  který  bude  za 
prostorem cíle vyznačen kužely, do něhož se závodníci zařadí po projetí cílem a to ve stejném pořadí. 
Závodník  vyčká  zapsání  svého  čísla  pořadatelem  a  poté  prostor  koridoru  opustí,  aby  mohlo  plynule 
pokračovat zapsání dalších startovních čísel. Cílový prostor je značně omezený,  proto nebude povoleno 
vracet  se  do  něj po  projetí  cílem a  koridorem.  Pozor: Závodník,  který  neprojde  prostorem koridoru 
(nebude zapsán v pořadí sestaveném v koridoru) nebude zařazen do výsledků!

Značení trasy žlutými šipkami na vozovce, dovolí-li to podmínky povolení závodu příslušným úřadem. 
Po  zkušenostech  z minulých  ročníků  doporučujeme  sledovat  značení,  dost  cyklistů  dokázalo  přes  čtyři 
výrazné šipky na vozovce ukazující odbočení doprava (do Kokořínského údolí) makat rovně ku Mělníku… 
Pořadatelská služba bude na výjezdech z vedlejší silnice na hlavní, nebo na odbočeních doleva z hlavní a 
nemá oprávnění zastavovat provoz, pouze upozorňuje motoristy a cyklisty na nebezpečí kolize.

 Kategorie:
A -   VLČÁCI – amatéři a hobíci 18 -29 let

http://www.podlahy-kamarad.cz/


B -   MAZÁCI – amatéři a hobíci 30 – 39 let
C -   VETERÁNI - 40 až 49 let
D -   CTIHODNÍ - 50 až 59 let
E -   STAŘÍCI – od 60 let výše 
Z -   ŽENY od 18 výše.
Několik nejlepších z každé kategorie obdrží skromné ceny věnované sponzory závodu, ostatní jedou pro 

radost a hřejivý pocit, že to dokázali. Kromě vrchařských prémií (vrch.prémie OTTIS je určena pouze pro 
ctihodné a staříky) je opět vyhlášena soutěž o nejhmotnějšího cyklistu v cíli, s vysoce kalorickou cenou! 
Cenu získá i 27. v pořadí v mladém i zralém balíku a rovněž cyklista, který se dokáže kochat krásnou tratí 
závodu nejdéle. 

Vyhlášení bude tradičně v Doksech na terase kempu Bílý kámen kolem 19:30 hod. Tamtéž následuje i 
oblíbené posezení s hojnou konzumací jídla a pití v jarní noci, dlouhý a bujarý pokec kolečkářů. Opět je 
zajištěno nocování v chatkách kempu (přihlášení a placení při presentaci, nejpozději před vyhlášením na 
terase v Doksech, ložní prádlo je v chatkách). Poklidný, nezávodní návrat k domovům pak v pátek ráno, 
nebo jak kdo musí…

Startovné 120 Kč pro přihlášené předem, 150 Kč pro přihlašované na místě, sponzoři start zdarma. 
Nocleh za cca 160 Kč za osobu, teplá jídla kolem 70 Kč. Přihlášky do středy 28.května, do 18 hod.  E-
mailem  na adrese   konupka@troja.fjfi.cvut.cz   Mobilem na č. 607 926 956. Poté až při presentaci před 
závodem  za  zvýšené  startovné.  Údaje  nutné  pro  přihlášení:  Jméno,  příjmení,  ročník,  kategorie,  team. 
Doporučujeme přihlášení předem, v případě většího zájmu cyklistů může dojít k „vyprodání“ startovních 
čísel již před koncem presentace. 
      Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na 
pozemních komunikacích- Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů 
č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 
1.4.2004)  +  Vyhláška  č.  30/2001  Sb. (dopravní  značky)  aktualizované  znění  (od  1.5.2004)  a  pokyny 
pořadatelů. Pořadatel  neručí  za  škody  závodníkům  vzniklé  ani  jimi  způsobené.  Nezapomeňte  nasadit 
cyklistickou přilbu. Odvoz bagáže do cíle je možný v doprovodných vozidlech.
      O závodě též na - http://www.ckkv.cz

       Jarmila Zárybnická                                                                                 Vladimír Konůpka
   ředitelka závodu                                                                                         president CKKV Praha
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PRAHA – DOKSY 2009.
Přihláška

Jméno, příjmení

Ročník
E-mail adresa  (není nutné)
Startuji za team
Kategorie- podle propozic  
Nocleh v Doksech (nezávazně)
Poznámky

Startuji na vlastní riziko a zavazuji se dodržovat zákon č.361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních  komunikacích  a  související,  budu dbát  pokynů pořadatelů  a  dodržovat 
propozice závodu.
PODPIS :
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