
Silniční časovka do vrchu Andrlův chlum  
Cyklistický závod pro veřejnost všech věkových kategorií 

25. ročník 
8. května 2014 

 
 
Datum: 8. května 2014 

Místo:  Ústí nad Orlicí, Lázeňská ul. (z Ústí nad Orlicí, směr Litomyšl) 

Kancelář:  od 8.00 hodin do 10.00 hodin 200 m od místa startu ve fa FORT FRAMES s r.o. 

Trať:  start – 11.00, ul. Lázeňská, cíl – Andrlův Chlum, délka 3800 m, převýšení 

228 m, povrch asfalt. 

Pořadatel:  Město Ustí nad Orlicí, Fort Frames s.r.o., CTC Fort SMC 

Ředitel závodu: Šebek Jindřich, Pod Lesem 245, Ústí nad Orlicí, mob. 604308184, 

e-mail:  ctc.uo@centrum.cz 

Startovné:  50,-Kč s občerstvením v prostoru cíle na Chatě Hvězdě 

Protesty: po zveřejnění výsledků písemně do 30 min se vkladem 200kč. 

Kategorie:  příchozí muži: 

D1 – do 11 let, rok nar. 2003 a mladší 

D2 – 12 – 13 let, rok nar. 2002 – 2001 

D3 – 14 – 15 let, rok nar. 2000 – 1999 

D4 – 16 – 17 let, rok nar. 1998 – 1997 

M1 – 18 – 39 let, rok nar. 1996 – 1975 

M2 – 40 – 49 let, rok nar. 1974 – 1965 

M3 – nad 50 let, rok nar. 1964 a starší 

příchozí ženy: 

Ž1 – do 11 let, rok nar. 2003 a mladší 

Ž2 – 12 – 17 let, rok nar. 2002 – 1997 

Ž3 – nad 18 let, rok nar. 1996 a starší 

Informace:  - Jízda v proti směru (hlavně v levotočivých zatáčkách) a jízda bez 

ochranné přilby se trestá diskvalifikací. Na trati budou tajné kontroly. 

- Závodníci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. 

o pravidlech provozu na pozemních komunikacích v platném znění. Dále jsou 

povinni jet při pravém okraji vozovky. Jízda ve skupinách je zakázána. 

- Překonání traťového rekordu, který je 8:34.0 (držitel Aleš Kestler) bude 

finančně ohodnoceno. 

- Závod se jede za každého počasí. 

- Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené. 

- V prostoru cíle bude otevřena restaurace Chata Hvězda. 

- Startuje se v minutových intervalech dle startovní listiny. (v 11:01 č.1, 

v 11:02 č.2 atd.) 

- Výsledky budou zveřejněny na internetu na adrese: http://ctc.wz.cz/andrlak. 

- Po vyhlášení výsledků budou losovány startovní čísla všech startujících o 

věcné ceny. Hlavní cena - rám kola FORT. Vyhrané ceny nutno převzít osobně, 

jinak popadá ve prospěch dalšího losovaného čísla. 

 

 

 

 

 


