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14. – 15. 7. 2018

MISTROVSTVÍ EVROPY
V SILNIČNÍ CYKLISTICE
- U23
ČESKÁ REPUBLIKA, ZLÍN, 2018

14. – 15. 7.
POZOR !!! POZOR !!!
POZOR !!! POZOR !!!

Vzhledem k tomu, že silniční okruh (Zlín – Kudlov – Jaroslavice – Zlín)
bude po celou dobu konání závodu uzavřen, vyžádá si důležitá opatření
a dopravní omezení směrem k občanům, kteří bydlí v lokalitě, kudy vede
trať silničního závodu cyklistů.

Vážení občané Zlína, Kudlova a Jaroslavic,

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

pod patronací Evropské cyklistické unie (UEC) proběhne z pověření
Českého svazu cyklistiky ve Zlíně Mistrovství Evropy v silniční cyklistice
do 23 let.
Evropský šampionát se uskuteční v termínu sobota 14. – neděle
15. července 2018 a očekává se účast zhruba 500 závodníků z 50 zemí
Evropy! Šampionát pro mladé cyklistické naděje z evropského kontinentu
se uskuteční za výrazné podpory a spolupráce Zlínského kraje a Magistrátu
města Zlína.
Start a cíl závodu je umístěn na ulici Štefánikova před novou budovou
Univerzity Tomáše Bati, kde bude i samotné centrum a zázemí významného sportovního podniku.
Pořadatelé připravili pro silniční závod jednotlivců náročný okruh
v délce 10,308 km s převýšením 315 metrů, který povede přes
místní části Kudlova a Jaroslavic.
Na cyklisty čeká obtížná pasáž se stoupáním na kostkách k bývalému
Domu umění, poté náročné stoupání na Kudlov a dále obtížný sjezd
z Jaroslavic do Zlína. V sobotu 14. července vyjedou na trať před polednem
nejdříve juniorky a odpoledne poté ženy do 23 let. V neděli 15. července
nastoupí na start dopoledne junioři a celý šampionát vyvrcholí odpoledne
hlavním závodem mužů do 23 let.

- mějte na vědomí, že okruh je uzavřen v době uzavírky pro veškerý provoz
- v době konání závodu budou městské části Kudlov, Jaroslavice,
dále Lesní čtvrť a Lazy dopravně nedostupné
- dbejte pokynů pořadatelů podél tratě
- sledujte závod na bezpečném místě a nevstupujte do silnice. Udržujte od kraje vozovky dostatečný odstup především ve sjezdech
- nepřebíhejte po trati, pokud projíždějí cyklisté
- zabezpečte domácí zvířata, především psy a zamezte jejich
volnému pohybu po trati
- ve dnech konání závodu budou všechna příjezdová místa označena
dopravním značením
- omezení v dopravě (Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.)
po dobu závodu sledujte v dostatečném předstihu na webových
stránkách Magistrátu města Zlína www.zlin.eu a v regionálních
sdělovacích prostředcích
- v případě nenadálé situace jsou v pohotovosti složky integrovaného
záchranného systému (Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná
služba, Policie České republiky) pro potřeby obyvatel podél závodního
okruhu
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
ORGANIZAČNÍ VÝBOR ME V SILNIČNÍ CYKLISTICE U23 2018

