
 

 

Rozpis závodu  
Český pohár mládeže 2021  

v dráhové cyklistice, 
Cihlářův memoriál 

Turné 4 drah 
MTB děti 

 
 
 
 

Pořadatel:  Tě lovýchovná jednota KOVO, Nad Kapličkou 3324/15, Praha 10 

                            Sportovní Klub ZŠ Hostivař Kozinova 1000, Praha 10  

Termín konání:  15. - 16. 7. 2021 
Místo konání:  velodrom Třebešín 

Ředitel závodu: Ing. Jaroslava Mixová, tel. 602 278 050, 

e-mail: mixova@kovopraha.cz         

Sekretář závodu:             Antonín Eis, tel. 602 342 165 

Hlavní rozhodč í ́:   Mgr. Markéta Jandová, tel. 733 126 871    

Členové sboru rozhodč ích: Zdeněk Svatoš, Zdeněk Janda, Richard Kratochvíl, Denis                                                                                                                        
Charalambidis, Jan Velich, Jan Vořechovský                               

Dráha:    nekrytý velodrom, 333,33 m      

Kategorie:   žáci, kadeti, junioři, žákyně, kadetky, juniorky, masters.  

Kategorie Cihlářův memoriál: kadeti, junioři , muži elite, masters 
Přihlášky:   systém www.dataceskysvazcyklistiky.cz, do 11.7. 2021 
Podmínka účasti:  platná licence 2021 

Startovné: 200 Kč všechny kategorie na účet pořadatele 1527393001/5500, v.s. 7008, do 
poznámek uvést název klubu nebo jméno sportovce nebo platební kartou 
v kanceláři závodu 

Kancelář ̌ závodu:  kancelář velodromu, 15. 7. 2021 od 9,00 hod.  

Startovní ́ č ísla:  kancelář velodromu, 15. 7. 2021 od 9,00 hod. do konce závodů 

Porada:    kancelář velodromu, 15. 7. 2021 od 10,00 hod.   

Předpis: Závodí se dle platných pravidel ČSC, rozpisu pohárové soutěže a ustanovení tohoto 
rozpisu. V případě porušení pravidel budou uplatněny sankce dle pravidel ČSC. 
Každý závodník statuje na vlastní nebezpečí, pořadatel neruč í za škody závodníkům 
vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo případných technických 
změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídatelných okolností. 

Bodování omnia: součet umístění v jednotlivých disciplínách, při shodném počtu bodů 
rozhoduje poslední závod 

Vyhlášení výsledků: po skončení programu 

Ceny:    první tři závodníci v každé kategorii obdrží věcné ceny 

Dopingová kontrola: velodrom 

Zdravotní zajištění:  Maventis s.r.o. 

Schválil:   DK ČSC, 30. 6. 2021 Mgr. Markéta Jandová 



 

 

                                                                   

 
 
 
 
 

Program:  
 

 
čtvrtek 15. 7. 2021 
 
10:00  Porada týmů u věže rozhodčích 
 
11:00 
1. závod omnia  scratch  žky (10), ž (12), kky (12), k (18), jky (18), j (30)  
 
12:45 
2. závod omnia  bodovačka a 6 žky (30), ž (42), kky (42), jky (60) 
 
14:00 
3. závod omnia  vylučovací závod žky, ž, kky, k, jky, j 
 
Neutralizace 6 kol při pádu nebo kvalifikovaném defektu. Závodník se nevrací v posledním km. 
 
16:00 - 17:30      
Vložený závod MTB (děti) 
 
17:10 MEMORIÁL Evžena a Jaroslava CIHLÁŘE 
 
3. závod omnia  bodovačka J a M (72 á 6), masters (48 á 6), K (60 á 6) 
 
Vyhlášení Memoriálu (finanční ceny) 
 
pátek 16. 7. 2021 
 
10:00 
 
4. závod omnia  keirin   žky ž, kky, k, jky, j, masters 
 
5. závod omnia  madison a 10 žky (30), ž( 40), kky (30), k( 50), jky (50), j (70) 
 
 
Neutralizace 6 kol při pádu nebo kvalifikovaném defektu. Závodník se nevrací v posledním km 
 
Vyhlášení omnia 
 

 
 
 


