
CANNONDALE SUDETY TOUR 2006 
Závod je zařazen do Cykloservis - Merida Road Serial 2006. 
Umístění z CANNONDALE SUDETY TOUR 2006 a CANNONDALE RALLYE SUDETY 2006 se započítává do 
kombinace VELKÝ SUDETOMAN (silniční 170 km + MTB 123 km) a MALÝ SUDETOMAN (90 km + 36 km). 

START: sobota 3.6.2006 v 10.00 hodin na náměstí Teplice nad Metují (řazení na startu 9.30 – 9.50 hodin) 

POŘADATEL: MĚSTO Teplice nad Metují + sportovní klub REDPOINT Teplice nad Metují 

ADRESA: SK Redpoint, Horní 13, 549 57 Teplice nad Metují, CZ 

TEL./FAX : +420 491 581 042, E-MAIL: redpoint @ seznam.cz, HTTP: //www.redpointteam.cz 

PŘIHLÁŠKY: poštou na adresu pořadatele s kopií potvrzení o zaplacení startovného (bez potvrzení o zaplacení je 
přihláška  neplatná), nebo osobně v prodejně SPORTIV REDPOINT do 12.5. (s tričkem), nebo do 26.5. (bez trička).                                         
DODATEČNÉ PŘIHLÁŠKY A PŘÍPADNÉ ZMĚNY: v pátek 2.6. (17.00–22.00) a v sobotu 3.6. (8.00–9.00) 
v kanceláři závodu (městský úřad) za nezvýšené startovné, ale bez nároku na tričko, propagační materiály a jídlo v cíli. 

STARTOVNÉ 500,-Kč: uhraďte poštovní poukázkou C na adresu pořadatele, nebo převodním příkazem na č. účtu: 
1182986329/0800, var. symbol = rodné číslo bez lomítka, nebo hotově v prodejně REDPOINT Teplice nad Metují. 
Při platbě za více osob pošlete přihlášky v jedné obálce. Originál dokladu o zaplacení  vezměte s sebou k prezentaci. 
Startovné zahrnuje: 3x občerstvení na trati, teplé jídlo + pivo/nealko v cíli, startovní číslo na kolo a na dres, změření 
času v cíli. V případě neúčasti se již zaplacené startovné nevrací.                                                              
ZVÝHODNĚNÉ STARTOVNÉ NA SUDETY TOUR A RALLYE SUDETY 900,-KČ: PŘI PŘIHLÁŠENÍ DO 12.5.2006  

TRAŤ (NOVÁ!): 170 km / převýšení 1550 m,  nebo 90 km / převýšení 790 m (pro délku trati se můžete 
rozhodnout až během závodu). Trať závodu vede po kvalitních komunikacích II. a III.třídy a je značena černými 
trojúhelníky ve žlutém poli 14x14cm na svislém dopravním značení. Povrch trati je z 96% asfalt a 4% dlažba.  

KATEGORIE: MEL (muži s licencí UCI elite A, B a případně C),M19 (muži 19-29 let, 1987-77), M30 (muži 30-39 let, 
1976-67), M40 (muži od 40 let, 1966 a st.), ZEL (ženy s licencí UCI elite), Z19 (ženy od 19 let, 1987 a st.). 

SOUTĚŽ DRUŽSTEV (170 km): Sčítají se tři nejlepší časy závodníků, startujících pod stejným názvem 
klubu. První tři družstva obdrží pamětní poháry a věcné ceny.  

KANCELÁŘ ZÁVODU: Městský úřad (pátek 2.6. 17.00-22.00 a sobota 3.6. 8.00-9.00) – prezentace, výdej čísel  

UBYTOVÁNÍ: HOTEL BISCHOFSTEIN Skály (300 metrů od cíle) TEL.: 491 581 023, 777 595 457, nebo volejte 
INFOCENTRUM Teplice n.Met. TEL/FAX: 491 581 197.            

POPIS TRATI: Teplice n.M. – Meziměstí – Jetřichov – Broumov – Otovice – Martínkovice – Broumov – Police nad 
Metují – Bělý – Machov – Vysoká Srbská (VP1, O1) – Žďárky – Velké Poříčí – Hronov – Bezděkov (VP2) – Police nad 
Metují –  Žďár nad Metují – Česká Metuje – (Skály CÍL 90km) – Teplice nad Metují (O2) – Adršpach – Jívka – Stárkov – 
Velký Dřevíč – Rokytník – Krkavčina – Červený Kostelec – Rtyně v Podkrkonoší – Odolov (VP2, O3) – Jívka II – 
Kuprovka – Ravanice – Chvaleč – Závora (VP3) – Adršpach – Teplice nad Metují – Skály (CÍL 170km).  

OBČERSTVOVACÍ STANICE PENCO: Vysoká Srbská (55.km), Teplice nad Metují (88.km) a Odolov (133.km).                                     
Sortiment: jonťák, voda, cola, energetické tyčky, banány, koláče, šátečky, koblihy, sýr, salám, pečivo.  

VRCHAŘSKÉ PRÉMIE: VP1: Pasa (35.km), VP2: Vysoká Srbská (55.km), VP3: Bezděkov (73.km), VP4: 
Krčmov (98.km), VP5: Krkavčina (122km), VP6: Odolov (133.km), VP7: Chvaleč (146.km)  

LIMITNÍ KONTROLY: LK1: Teplice n. Met. (88.km) / 14.00 hodin (kdo nestihne průjezdní limit, odbočí do cíle 
krátké trasy) LK2: Teplice n. Met. (170.km) / 17.00 hodin (kdo nestihne cílový limit, nebude uveden ve výsledcích)  

PŘEDPIS: Závodí se dle soutěžního řádu ČSC a tohoto rozpisu. Plná cyklistická přilba je povinná. Závodník, který 
bude během závodu přistižen bez přilby na hlavě nebude uveden v celkových výsledcích. Závod se jede za plného 
provozu a všichni závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za škody závodníkům 
vzniklé, ani jimi způsobené v souvislosti se závodem. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního 
provozu podle zákona č.361/2000 Sb. Pořadatelé na trase nemají pravomoc řídit silniční provoz. Je zakázáno 
podávání občerstvení z jedoucího vozidla a jízda za doprovodným vozidlem. V případě odstoupení ze závodu 
nebo zranění je závodník povinen to nahlásit nejbližší kontrole nebo na S.O.S. telefon. 

PROTESTY: Písemně do 15 minut po zveřejnění průběžných výsledků s vkladem 500,-Kč. 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ, TOMBOLA, KONCERT: ZÁMEK BISCHOFSTEIN od 17.30 hodin  

CENY 170 KM: MUŽI ABS. POŘADÍ (1./9.000 + putovní cena, 2./6.000, 3./4.000, 4./3.000, 5./1.500, 6./1.400, 
7./1.300,8./1.200, 9./1.100,10./1.000)Kč a ŽENY ABS. POŘADÍ (1./5.000 + putovní cena, 2./4.000, 3./3.000, 
4./2.000, 5./1.000)Kč … celkem 44.500 Kč, 1.-3. místo v kategorii (medaile a dárkové tašky) + vítězové 
kategorií (poháry a startovné zdarma v roce 2007)                                                                                            
CENY 90 KM: MUŽI ABS. POŘADÍ 1.-10. místo a ŽENY ABS. POŘADÍ 1.-5. místo (dárkové tašky)            
CENY VRCHAŘSKÉ PRÉMIE: 7 x 1.000 Kč pro vítěze … celkem 7.000 Kč                                                     

ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ: DZS Broumov, BZS Odolov, VZS Náchod a Červený kříž Teplice nad Metují. 



ORGANIZAČNÍ TÝM: ředitel závodu – Tomáš Čada, velitel trati –  Pavel Hrubý, hlavní rozhodčí – Josef Havlíček, 
kancelář závodu – Martina Tauchmanová, výsledky – Viktor Stuchlík, občerstvení – Marcela Hrubá, foto – Jiří Kohl, 
Josef Bitnar, motospojky – Josef Habr,  

Předem děkujeme městským a obecním úřadům na trase závodu, správě a údržbě silnic a dopravnímu 
inspektorátu Policie ČR za souhlas s konáním závodu. Dále děkujeme všem sponzorům,  partnerům a 
dobrovolným pořadatelům, kteří se rozhodli podpořit cyklistický maraton Cannondale Sudety Tour 2006.  
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