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Pořadatel:    Tělovýchovná jednota KOVO, z.s.,   

Nad kapličkou 3324/ 15, Praha 10 

Datum konání:   15. - 16. prosince 2018 

Místo konání:   Velodrom Motol  

 

Ředitel závodu: Ing. Jaroslava Mixová, tel. 602 27 80 50  

e-mail: mixova@kovopraha.cz 

Hlavní rozhodčí:  Richard Kratochvíl, tel. 606 931 250 

Startují:  Žáci, kadeti, junioři, žákyně, kadetky dle nominačního klíče pro 

MČR. V kategorii mužů startují v 1. závodě omnia všichni řádně 

přihlášení závodníci. Do 2. závodu omnia postupuje pouze 20 

závodníků z rozjížděk A a B. 

Přihlášky:   Systémem www.cyklovysledky.cz  do 10. 12. 2018 

Kancelář závodu:  Místo pro rozhodčí uprostřed velodromu  

Startovné:                        100,- Kč  

Prezentace: V kanceláři závodu 15. 12. od 10:00 hod. do 11:30 hod. 

                                                                         16. 12. od   8:30 hod. do   9:30 hod. 

Šatny a sprchy: Přízemí ČSC 

Ubytování: Pořadatel nezajišťuje 

 

Předpis: Závodí se dle pravidel ČSC, ustanovení tohoto rozpisu a 

celoročního rozpisu 2018-19. Každý závodník předloží při 

prezentaci platnou licenci ČSC. Každý závodník startuje na své 

nebezpečí. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi 

způsobené.  

Bodování:  V disciplínách scratch, prvenství a vylučovačka obdrží závodníci 

omniové body v pořadí od 1.: 40, 38, 36, 34, 32, 30 …. 

 Tyto omniové body ze 3. prvních disciplín budou sečteny. 

Závodník obdrží na startu bodovacího závodu počet omniových 

bodů, které získal v předchozích 3 disciplínách. Body 

z bodovacího závodu se sčítají s těmito získanými body. Vítězem 

omnia se stává závodník s nejvyšším počtem bodů po bodovacím 

závodě.  
Rozpis schválen DK ČSC:  26. 11. 2018,  R. Kratochvíl 

mailto:mixova@kovopraha.cz
http://www.cyklovysledky.cz/
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Ceny: První tři závodníci v každé kategorii obdrží medaili, vítězové 

v kategorii muž, junior obdrží mistrovský dres. 

  

Lékařské zabezpečení: Jakub Abrahám 

 

 

Program závodu 
 

sobota 15. 12. 2018 

 

12:00 Porada trenérů a vedoucích týmů u rozhodčích 

 

13:00  scratch   muži  rozjížďka A  45 kol 

      muži  rozjížďka B  45 kol 

junioři    49 kol 

muži finále    65 kol 

 

14:20  tempo race   junioři             49 kol 

muži              65 kol 

 

bodování od 5 kola,  boduje vždy 1. závodník a získá 1 bod, zisk kola náskoku  + 20 bodů 

 

 

15:20  vylučovací závod   junioři, muži po 5 kolech á 2 kola 

 

 

17:00  bodovací závod  junioři   135 kol á 15 kol 

muži    150 kol á 15 kol 

 

všechny kategorie bodují á 15 kol 5, 3, 2 a 1 bodem, kolo náskoku + 20 bodů, poslední 

kolo dvojnásobný počet bodů 10, 6, 4 a 2 body 
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neděle 16. 12. 2018  

10:00  scratch   kadeti   26 kol 

kadetky   20 kol 

žákyně  20 kol 

žáci starší   20 kol  

žáci mladší  13 kol 

 

11:00  tempo race   kadeti   26 kol 

kadetky   20 kol 

žákyně                   20 kol 

žáci starší   20 kol  

žáci mladší           13 kol  

 

bodování od 5 kola,  boduje vždy 1. závodník a získá 1 bod, zisk kola náskoku  + 20 bodů 

 

 

12:00  vylučovací závod   kadeti po 5 kolech á 2 kola 

                                                             kadetky, žákyně, žáci po 5 kolech á 1kolo 

 

13:00  bodovací závod  kadeti   80 kol á 8 kol 

kadetky  60 kol á 5 kol 

žákyně  45 kol á 5 kol 

žáci starší   60 kol á 5kol 

žáci mladší  40 kol á 5 kol 

 

všechny kategorie bodují 5, 3, 2 a 1 bodem, kolo náskoku + 20 bodů, poslední kolo 

dvojnásobný počet bodů 10, 6, 4 a 2 body 

 

 


