10. ročník
silničního
cyklomaratonu

LACMAN VYSOČINA
ROAD 2004
specializovaná výroba profilů

14. 8. 2004

Markéta Culková

Truhlářství - Zdeněk Novák
Autodoprava - Jan Matějka
Zemní práce - Josef Marek
Práce ve stavebnictví - Josef Bříza
Ovoce zelenina - Libor Trtík
Řeznictví a uzenářství - F. Stejskal a synové

300,- Kč

500,- Kč

500,- Kč

88 km

142 km

235 km

...........................................................................................................................................
datum a podpis
Zašlete nejpozději do 2. 8. 2004 na adresu Městský úřad Ždírec nad
Doubravou, Školní 500, Ždírec nad Doubravou 582 63. Elektronickou přihlášku můžete podat a další informace získat na adrese
http://www.lvr.cz.

Prohlášení: Zúčastňuji se závodu jako závodník. Seznámil jsem se s platným
soutěžním řádem, který se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že mi není známa žádná překážka v mém zdravotním stavu, která by v této účasti bránila. Prohlašuji,
že jsem si vědom toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na
zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před,
během či po závodě.
Startovní
číslo
(přidělí
pořadatel)
Startovné
Trasa

F - ženy nad 40 let (ročník 1964 a starší)
F
Číslo účtu, ze kterého provedete platbu
startovného

E - ženy do 40-ti let (ročník 1965 a mladší)

D - muži nad 50let (ročník 1954 a starší)

Klub
Dat. narození

E

E-mail
Telefon

D

C - muži do 50-ti let (ročník 1955 až 1964)
C

A - muži do 30-ti let (ročník 1975 a mladší)

B - muži do 40-ti let (ročník 1965 až 1974)
B

A

PSČ

Společnost LACMAN byla založena ždíreckým rodákem Pavlem Lacmanem v roce 1994 s cílem
vytvořit centrum prodeje kompletního sortimentu spojovacího materiálu a co nejlépe vyhovět v
pohotovosti dodávek zákazníkům.
Snárustem odběratelů dochází roku 1996 k výraznému rozvoji společnosti a jejímu přechodu
na společnost s ručením omezeným. Původní idea je povýšena o zkvalitnění logistiky, skladování a
prodeje zboží. Dochází ke zvýšení úrovně marketingu, společnost se zviditelňuje a přibližuje širšímu
počtu zákazníků. V pohotovosti dodávek je započata realizace dodávání zboží ze skladu do 24 hodin,
na objednávky do 3 dnů na jakékoliv místo v České a Slovenské republice zdarma.
V dalších letech nabíhá spolupráce s renomovanými zahraničními partnery. Rokem 1998 již
společnost dodává standardní i speciální spojovací materiály z ocelí všech pevnostních tříd, nerezové
oceli všech skupin i prvků z barevných kovů a plastů. S nárustem konkurence na domácím trhu a
zákonnými požadavky na prodej zboží přistupuje společnost LACMAN s.r.o. k budování systému
jakosti podle norem ISO 9000. Od srpna roku 2000 je držitelem certifikátu jakosti přiznaným
certifikačním orgánem Český lodní a průmyslový registr s.r.o. Praha - Germanischer Lloyd Group.
Ve svých cílech jakosti s orientací na spokojenost zákazníka se snaží společnost vycházet vstříc
organizacím využívajících ve výrobních procesech nejmodernější systémy řízení výroby jako JIT,
KANBAN přinášející výrazné ekonomické efekty v podobě zkrácení dodacích lhůt, snížení množství
financí vázaných v zásobách atd. Prakticky to znamená dodávání zboží na odvolávku v časovém
horizontu dnů až hodin.
Věříme, že nastoupený program a přijatá filozofie s využitím progresivních metod vedení obchodu,
povede i nadále k uspokojování požadavků všech zákazníků.
Společnost poskytuje bezplatné poradenství v oblasti normalizace a technických parametrů
obchodovaného zboží.

Město/Obec

00420-602 802 183

Číslo

Info

Příjmení

00420-731 449 549

Ulice

Info

Jméno

SOUTĚŽ DRUŽSTEV: Na trasách č. 2 a 3 bude vypsán závod tří a čtyřčlenných družstev bez
rozdílu kategorií. Pro prezentaci družstva, která bude probíhat 13.8.2004 a 14.8.2004 v kanceláři
závodu je třeba vyplnit přihlášku, kde uvedete název družstva, jméno, příjmení a startovní čísla
členů družstva. Pořadí družstev bude tvořit součet cílových časů prvních třech členů družstva. Pro
klasifikaci družstva musí závod dokončit tři členové.
PODMÍNKY: Plná cyklistická přilba je povinná! Závodník, který bude během závodu přistižen
bez ochranné přilby nebude uveden v celkových výsledcích! Závod se jede za plného silničního
provozu a na vlastní nebezpečí! Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat se zvýšenou
opatrností pravidla silničního provozu podle zákona č.361/2000 Sb. Pořadatelé na trase závodu
nemají pravomoc řídit silniční provoz, budou vás pouze orientačně zabezpečovat. Doporučujeme
lékařskou prohlídku a individuální pojištění. Pořadatelé nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé
účastníkům v souvislosti se závodem.
UBYTOVÁNÍ: Pořadatel nezajišťuje. Nabízíme omezený počet přespání v tělocvičně v místě
závodu.
Kontakty na ubytování:
Penzion Filippi Ždírec n.D., tel. 569 694 422
Penzion U Macháčků, tel. 569 694 439
Rekreační středisko Řeka, tel. 569 697 187
Rekreační středisko Štíří důl, Hluboká 1, tel. 569 697 115
Sokolovna Havlíčkova Borová, tel. 606 155 953
Hotel U zámku, Riegrova 6, Chotěboř, tel. 569 627 101
Pilnův statek, Železnohorská, Libice nad Doubravou, tel. 569 624 606
Vinárna U Pecinů, Mikuláše Střely 192, Krucemburk, 569 697 188
INFORMACE: Městský úřad Ždírec nad Doubravou, Školní 500, Ždírec nad Doubravou 582 63,
tel. 569 694 024,
Jiří Pavlíček, tel. 602 802 183, mistostarosta@zdirec.cz
Luboš Plíhal, tel. 723 199 204, cyklomaraton@zdirec.cz
http://www.lvr.cz
Pořadatel se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu
příslušného zákona.

(14.8.2004)

TERMÍN: sobota 14. 8. 2004
ROČNÍK: jubilejní 10. ročník silničního cyklomaratonu
POŘADATEL: Město Ždírec nad Doubravou ve spolupráci s LACMAN s.r.o.
TRASY: Trasa č. 1 - 88 km (převýšení 1130m)
Trasa č. 2 - 142 km (převýšení 1820m)
Trasa č. 3 - 235 km (převýšení 3077m)
VOLBA TRASY: Trasa . 1 pouze při prezentaci!
Účastníci tras č. 2 a č. 3 se budou moci rozhodnout na 115. kilometru, kde se trasy rozdělují. Vjezd
na trasu č. 3 bude po 14:00 uzavřen. Na trase č. 3 bude jedna tajná průjezdní kontrola.
KATEGORIE: A - muži do 30-ti let (ročník 1975 a mladší)
B - muži do 40-ti let (ročník 1965 až 1974)
C - muži do 50-ti let (ročník 1955 až 1964)
D - muži nad 50 let (ročník 1954 a starší)
E - ženy do 40-ti let (ročník 1965 a mladší)
F - ženy nad 40 let (ročník 1964 a starší)
Pouze na trasu č. 1 budou prezentováni účastníci starší 15-ti let, na ostatní trasy od 18-ti let.
START: Ždírec nad Doubravou, ulice Chrudimská, v 08:00 hodin – hromadný.
CÍL: Ždírec nad Doubravou, ulice Chrudimská. Pro klasifikaci do výsledkové listiny časový limit v cíli
do 19:00 hodin. Vyhlášení výsledků a předání cen trasy č. 1 od 14:00, trasy č. 2 od 17:00 a trasy č. 3
od 19:00 u základní školy – před kanceláří závodu.
PŘIHLÁŠKY: Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete poštou nebo vyplňte elektronicky
nejpozději 2.8.2004. U přihlášky zaslané poštou rozhoduje datum poštovního razítka, u elektronicky
podané rozhoduje datum a čas odeslání vyplněného formuláře přihlášky. Přihlášky pro předem
nepřihlášené pouze v pátek 13.8.2004 a v sobotu 14.8.2004 za zvýšenou cenu (trasa č. 1 za 360,- Kč
a trasy č. 2 a 3 za 560,- Kč) bez nároku na suvenýr.
V přihlášce nezapomeňte uvést číslo účtu, ze kterého provádíte platbu startovného
a datum platby, tyto údaje nám pomohou jednoznačně identifikovat Vaši platbu a
vyhnete se tak možným problémům.
Adresa pro zasílání přihlášek poštou je: Městský úřad Ždírec nad Doubravou, Školní 500, Ždírec nad
Doubravou 582 63. Elektronickou přihlášku můžete podat na adrese http://www.lvr.cz.
STARTOVNÉ: Startovné pro trasu č. 1 je 300,- Kč, pro trasy č.2 a 3 je 500,- splatné do 2.8.2004,
v ceně je suvenýr závodu. Rozhoduje datum připsání platby na účet pořadatele, nikoliv datum
zaplacení. Po tomto termínu pouze v pátek 8.8.2004 a v sobotu 9.8.2004, cena pro trasu č. 1 je 360,a pro trasy č. 2 a 3 je 560,- bez nároku na suvenýr. Zrušit zaplacený start je možné pouze písemně
s datem odeslání do 4.8.2004, storno poplatek je 100,- Kč.
Platby startovného poukazujte na účet pořadatele 6015-1120817319/0800,
jako variabilní symbol uvádějte datum narození.
PREZENTACE: Ždírec nad Doubravou, Základní škola Chrudimská ul.
v pátek 13.8.2004 od 17:00 do 22:00 hodin
v sobotu 14.8.2004 od 05:00 do 07:30 hodin, ale riskujete pozdní příchod na start!
Pozor: vzhledem k elektronickému zpracování výsledků si připravte zálohu - jednu bankovku
v hodnotě 500,- Kč na zapůjčení čipu, dostanete ji zpět po odevzdání čipu v cíli.
Prezentováni budou pouze účastníci, od kterých bude uvedena platba v našem
bankovním výpisu do 12.8.2004. Prezentace na místě 13.8. a 14.8.2004 za zvýšené
startovné.
OBČERSTVENÍ: na trase č. 1 jedno - (59 km)
na trase č. 2 dvě - (59, 108 km)
na trase č. 3 čtyři - (59, 108, 162, 198 km)
v cíli výběr ze dvou jídel
CENY: pro první tři v jednotlivých kategoriích - finanční
pro první tři družstva na trase č. 3 - věcné ceny
vítězové na trase č. 2 a č. 3 se stávají držiteli putovních pohárů města Ždírec nad Doubravou, ostatní
věcné ceny budou losovány.

PŘIHLÁŠKA NA JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK SILNIČNÍHO CYKLOMARATONU L AC M AN V YSOČINA ROAD

L AC M A N V YSO ČIN A ROA D - PROP OZICE

