
2. závod Moravského poháru 2017 

15. ročník 

Tři Dvory 
Časovka jednotlivců 

 

 

 

 

Pořadatel: Silný team Uničov o.s. 

 

Datum: 6. května 2017  - sobota 

 

Prezentace: Tři Dvory, restaurace  

 

Startují: Členové Sk Moravský pohár 2017 a příchozí  

 

Startovné: 100 Kč pro členy Sk - MP 2017 

150 Kč pro ostatní účastníky  + vratná záloha na číslo 100 Kč 

 

Přihlášky:             na www.sk-mp.cz  do 5.5.2017   do 12.00 hod.  

                             nebo 6.5.2017  v místě prezentace od 8.00 do 9,30 hod. 

 

Trať: Tři Dvory (konec obce) – Pňovice - Chomoutov (otočka ) a zpět. 

 

Start: první startující v 10,00 hodin, interval 1 minuta 

 Přesný čas startu bude vyvěšen u prezentace! 

 

Hodnocení:      Dle pravidel Sk-Mp + věcné ceny vylosované v tombole. 

 

Ředitel závodu: Zdeněk Wiedermann    mail: silnyteam@volny.cz 

 

Podmínky:     Závodí se podle pravidel Sk – Moravský pohár – 2017.  

Pro předem přihlášené je čas startu pouze orientační - volná místa budou    

odstraněna. 

Ochranná cyklistická přilba je povinná. 

Startující je povinen být k dispozici v prostoru startu rozhodčím na startu  3 minuty   

před vlastním časem startu.  

 

Závod bude probíhat za plného silničního provozu. 

Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za škody závodníkům 

vzniklé ani jimi způsobené. V případě způsobení nehody nebo škody, uhradí viník spoluúčast ve 

výši     1.500,- Kč (podmínka pojistné smlouvy). Každý účastník potvrdí podpisem při prezentaci, 

že je prokazatelně seznámen s podmínkami pořádání závodu za plného silničního provozu a svou 

registrací se zavazuje dodržovat dopravní předpisy a pokyny pořadatele.  

Startovní čísla se vrací u prezentace. V případě nevrácení startovního čísla nebude člen Sk-Mp 

zařazen do výsledků! 

 

      

 

 

 



        

 

 

Popis trati: 

 
 

Start: Tři Dvory – cedule konec obce 

 
3,6 km hlavní silnice do obce Pňovice, odbočuje se vpravo na vedlejší směr Olomouc. 

 



 
 

4,3 km trasa po hlavní silnici (křižovatka s vedlejší silnicí zprava) 

6,7 km trasa po hlavní silnici (křižovatka s vedlejší silnicí zprava) 

7,2 km trasa po hlavní silnici (křižovatka s vedlejší silnicí zleva) 

12,1 km trasa po hlavní silnici (křižovatka s vedlejší silnicí zleva) – zvýšený provoz aut od Štěpánova 

12,5 km trasa po hlavní silnici (křižovatka s vedlejší silnicí zleva)  

13,2 Km začátek obce Chomoutov 

 

13,7 km  OTOČKA – odbočí se vpravo, průjezd prostorem autobusové zastávky a odbočí se vlevo.    Pozor -  vjíždí se 

zpět na hlavní cestu – nutno dát přednost v jízdě! 

 
Pozor -  vjíždí se zpět na hlavní cestu – nutno dát přednost v jízdě! 

 

15 km trasa po hlavní silnici (křižovatka s vedlejší silnicí zprava) 

15,4 km trasa po hlavní silnici (křižovatka s vedlejší silnicí zprava) - zvýšený provoz aut od Štěpánova 

20,2 km trasa po hlavní silnici (křižovatka s vedlejší silnicí zprava) 

20,7 km trasa po hlavní silnici (křižovatka s vedlejší silnicí zleva) 

23,3 km trasa po hlavní silnici (křižovatka s vedlejší silnicí zleva) 

 

23,8 km vjezd na hlavní silnici – odbočuje se vlevo – směr Litovel - nutno dát přednost v jízdě! 



 
 

Od křižovatky v Pňovicích dále po hlavní silnici. 

27,3 km před obcí Tři Dvory cíl. 

 

Nebezpečné úseky:  

Otočka v Chomoutově!! 

Vjezd na hlavní silnici v Pňovicích!! 

 
Zvýšený provoz na úseku od 12,1 po 15,4 km -  křižovatka od Štěpánova – Chomoutov a zpět. 

Křižovatky s vedlejšími silnicemi jsou přehledné!   

 


