AMK POLDI SPORT KLADNO

"Cena města Kladna 2019"
2. a 3.kolo Velkého českého poháru, 2.kolo Malého
českého poháru a 4.kolo Shell Cupu

PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ - 1
PŘÍJEZDOVÝ ITI NA PŘEJÍMKU A KONTROLA MĚŘIDEL:
Pokud budete přijíždět do Kladna po D6 ze směru od K.Varů, je uzavřen sjezd 16 - Velká Dobrá (ze směru od
Prahy je průjezdný), proto použijte sjezd 12 (Unhošť, Malé Přítočno). Dále upozorňujeme na uzavírku mostu v
ulice Kročehlavská na příjezdu od Buštěhradu a na uzavírky ulic Generála Klapálka a Milady Horákové v Kladně
Kročehlavech, které vám mohou komplikovat příjezd na přejímku (viz mapa 1).
Příjezdový itinerář (kontrola počitadel) začíná na křižovatce ulic Josefa Čapka a Jarosl.Kociána v Kladně - Sítná (bod "X" - viz mapa 1, GPS: 50.1352797N, 14.1056522E).
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Poznámka:
Na 2,75 km je nyní dopravní značka STOP
překrytá a nahrazena dočasným dopravním
značením (na stojánku).
V době konání soutěže to ještě může, ale i
nemusí platit.

Příjezd k přejímce, parkování, přejezd na JZ a na start dopolední části:
Přejezdové trasy na JZ a na start dopoledne jsou znázorněny na mapě 1.
JÍZDA ZRUČNOSTI: Jízdu zručnosti můžete absolvovat před přejímkou (resp. obě - jedna je pro dopolední
soutěž, druhá pro odpolední soutěž - jsou stejné), bude připravena od 7:00 hodin. V rámci urychlení dopolední
části bychom uvítali, aby většina posádek měla JZ odjeté již před přejímkou.
Umístění JZ - parkoviště "Na Kovárně" - GPS: 50.1307036N, 14.1110194E - viz mapa 1
Trasa příjezdového iti (kontroly počitadel) vede kolem JZ. Dodržujte naznačený směr příjezdu na JZ,
(odbočením vlevo) to není možné (uzavřená komunikace).
Plánek JZ obdržíte na JZ nebo na přejímce.

opačně

PARKOVÁNÍ: Před přejímkou parkujte pouze na ulici 5.května, nezajíždějte ke klubovně AMK !!!
Toto místo ponechte volné jen pro pořadatele. Máme dost nevrlé sousedy !
Místa k parkování jsou vyznačena v mapě 1. Prosíme o dodržování tohoto pokynu !!!

DOPOLEDNE: Po zahájení a rozpravě následuje přejezd na JZ, kde musíte absolvovat obě JZ (1. pro dopoledne,
2. pro odpoledne). Pak následuje přejezd na start dopolední části. Posádky, které budou mít obě JZ odjeté, mohou
jet rovnou na start dopolední části.
Trasy jsou znázorněny na mapce 1. Při přesunech je NUTNO dodržovat stanovené trasy.

ODPOLEDNE: Po dojezdu dopolední části následuje krátký přejezd na oběd do restaurace Slovanka.
(Stochov-Slovanka blízko kruh. objezdu - GPS: 50.1388778N, 13.9654631E) - viz mapa 2.
Po obědě krátký přejezd na start odpolední části - viz mapa 3, GPS startu: 50.1385933N, 13.9475856E
U ČK neparkujte před startem na hlavní silnici, ale na odbočce na Vašírov - vyznačeno v mapě 3.
Po dojezdu odpolední části následuje přejezd ke klubovně AMK - podle mapy 4. Zde budou vyvěšeny správné
průjezdy a vzorové jízdní výkazy a zde také proběhne vyhodnocení a závěr soutěže.
Posádky, které by nestihly odjet JZ před startem, odjedou JZ po dojezdu odpolední části. Ale tento scénář bereme
jako katastrofický, protože by způsobil zdržení vyhlášení výsledků. Proto apelujeme na všechny posádky, aby
přijeli brzo a stihli odjet JZ před přejímkou nebo hned po přejímce před startem dopolední části.

Předpokládané časy startu a startovní pořadí:
Start dopoledne - od 9:40 hod po 2 minutách, startovní pořadí - nejprve Malý český pohár, pak ČP a to vždy od
nejvyššího čísla k nejmenšímu.
Start odpoledne - od 13:30 hod po 2 minutách, startovní pořadí - nejprve ČP, pak Shell (mají odpoledne výrazně
kratší etapy a časy) a to vždy od nejvyššího čísla k nejmenšímu.
Žádáme všechny účastníky o dodržení zejména času startu do odpolední části. Délky odpoledních etap jsou
větší, tak ať dojíždíme včas. Délka polední přestávky - vzhledem ke kratším délkám dopoledních etap vám vychází
cca 1:15 hod na oběd, což by mělo být víc než postačující.
Cíl odpoledne - dojezd 1.posádky do cíle 16:50 (bez čas.limitu), předpokládaný dojezd poslední posádky včetně
předpokládaného čas.limitu (cca do +10 minut/etapu - časy jsou měkké) - v 18:00 hodin.
Vyvěšení výsledků - v 18:30 hod, vyhlášení výsledků v 19:00 hod.
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