
Klub cyklistů roudnických Roudnice nad Labem 
_________________________________________________________________ 

 

 Memoriál Vladimíra Urbana nejst. 
Silniční závod s hromadným startem 

 
Datum konání:  pondělí  6. července 2015, od 10.00 hod. 
Pořadatel:   Klub cyklistů roudnických - Roudnice nad Labem. 
Místo konání:               Vědomice – Zavadilka u Roudnice n. L., okr. Litoměřice. 
Ředitel závodu:  Vladimír Urban, Alej 17. listopadu 922, Roudnice n. L.,  
    mobil 606 633 631, e-mail  lala@lala.cz 
Hlavní pořadatel:  Miroslav Štembera, Kozlovice 22, Roudnice n. L.,, 

mobil 724 173 943. 
Velitel trati:     Vladimír Kožíšek, Rvačov 124, Roudnice ce n. L., 
    mobil 723 067 745.  
Vedoucí kanceláře: Iveta Prošková, Alej 17.listopadu 1754, Roudnice n.L., 
    mobil 721 244 076, e-mail  ivetaproskova@seznam.cz. 
Trať závodu:                     Zavadilka – Chodouny – Polepy – Vrutice – Svářenice – Mastířovice – 

Vetlá – Kyškovice – Zavadilka, okruh je rovinatý a dlouhý 21,5 km. 
Kancelář závodu: v místě startu od 7.30 hod. do konce závodů. 
Přihlášky: na webu www.kcr.cz do 3.7.2015 a v den konání závodu v kanceláři od 

7.30 hod. Startovní čísla pro příchozí se vydávají nejpozději 30 min 
před startem.                            
 

Kategorie: 
  

soutěžní 
kategorie 

délka tratě 
bodovací 
kategorie 

SAL 
kategorie 

startovní 
čísla 

start 

M - 19 
107,5 km -            
5 okruhů 

  
Muži 1996-1986 a 

mladší 
1 - 99 10:00 hod. 

M - 30 
107,5 km -            
5 okruhů 

  Muži 1985-1976 101 - 199 10:00 hod. 

M - 40 
86 km -                  
4 okruhy 

  Muži 1975-1966 201 - 299 10:05 hod 

M - 50 
86 km -                  
4 okruhy 

  Muži 1965-1956 301 - 399 10:10 hod 

M - 60 , 
ženy 

64,5 km -              
3 okruhy 

  
Muži 1955-1946,                      
ženy - všechny 

ročníky 
401 - 499 10:15 hod 

M - 70 
21,5 km -              
1 okruh 

  Muži 1945 a starší 401 - 499 10:15 hod 

Junioři 
43 km -                  
2 okruhy 

  

Muži 2000 - 1997                       
V den závodu musí 
být startujícímu 15 

let 

501 - 599 10:20 hod. 

 
 

 
Startovné:              150,- Kč pro členy SAL a pro příchozí předem přihlášené (platba 

proběhne přes internet), 200,- Kč pro členy SAL a příchozí – přihlášené 
na místě  

                                          (platba proběhne na místě). Žáci a junioři neplatí. 

mailto:lala@lala.cz
mailto:ivetaproskova@seznam.cz
http://www.kcr.cz/


  
 
Předpis: závodí se dle pravidel ČSC a tohoto rozpisu, jede se za otevřeného 

silničního provozu, závodníci jsou povinni dodržovat pravidla  
silničního provozu, povinná je  pevná cyklistická přílba a zdravotní 
pojištění, pořadatel si vyhrazuje právo na změnu rozpisu za 
nepředvídaných okolností. Každý účastník jede na svůj účet a 
nebezpečí a za nehody a jejich následky, které zavinil je sám 
odpovědný. Jede se za použití čipů. 

Ceny:              poháry pro první tři v kategoriích  
Zdravotní zajištění: lékař, zdravotní sestra a sanitní vozidlo,  

Podřipská nemocnice 416 838 111, tísňové volání 155 
 
 
 
Tento rozpis byl schválen: komisí SAL a výborem KCR 
 
 
 
         Vladimír  U R B A N  v. r. 
                   ředitel závodu 


