
Mistrovství České republiky v dráhové cyklistice 2016 
VELKÁ CENA FRAMARU – 74. ročník 

žáků, kadetů, juniorů, žákyň, kadetek, juniorek, žen a mužů 

          
 

Pořadatel:    TJ KOVO, Nad Kapličkou 15, Praha 10    

Datum konání:   9. - 11. září 2016 

Místo konání:   Velodrom Třebešín  

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

e-mail: jaroslavamixova@seznam.cz 

Hlavní rozhodčí:  Richard Kratochvíl, tel. 606 931 250 

Startují:  Žáci starší, kadeti, junioři, žákyně starší, kadetky, juniorky, ženy 

dle nominačního klíče pro MČR. 

Přihlášky:   Systémem www.cyklovysledky.cz  /do 5.9.2016/ 

Kancelář závodu:  Věž rozhodčích 

Prezentace: V kanceláři závodu 9. 9. od 10:00 hod. do skončení závodu, 

uzávěrka pro sprint v 11 : 30 hod. 

Startovní čísla:  Věž rozhodčích, výdej bude ukončen 1 hod. před startem 

příslušné kategorie 

Šatny a sprchy: Přízemí TJ KOVO 

Ubytování: Pořadatel nezajišťuje 

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

celoročního rozpisu 2016. Každý závodník předloží při prezentaci 

platnou licenci ČSC. Každý závodník startuje na své nebezpečí. 

Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi 

způsobené. V případě nepřízně počasí může být časový 

harmonogram změněn. 

Ceny: První tři závodníci v každé kategorii obdrží medaili, vítězové 

v kategorii muž, junior, juniorka a žena obdrží mistrovský dres. 

 V závodě VC Framaru obdrží v každé kategorii první tři 

závodníci pohár a finanční cenu.  

 

Lékařské zabezpečení: Petr Rudný 

 

Kategorie a disciplíny: 

Muži (M): sprint, 1 km p.s., sprint družstev, keirin 

Ženy (Ž): sprint,500 p.s., sprint družstev/2 závodnice/, keirin 

Juniorky (Jky): sprint,500 p.s., sprint družstev/2 závodnice/, keirin 

Junioři (J): sprint, 1 km p.s., sprint družstev, keirin 

Kadeti (K):  sprint, 500 m p.s., sprint družstev, keirin 

Kadetky (Kky): sprint, 500 m p.s., sprint družstev /2 závodnice/, keirin 

Žákyně (Žky) sprint, 500 m p.s., sprint družstev /2 závodnice/, keirin 

Žáci starší (Žst): sprint,500 m p.s., sprint družstev, keirin 
 

Rozpis byl schválen DK ČSC: 10. 8. 2016, R.Kratochvíl 

http://www.cyklovysledky.cz/
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Program:  
 

pátek 9. 9. 2016 

11:00 Porada trenérů a vedoucích týmů u věže rozhodčích 

 
12:00  200 m l.s.  M, J, K, Žst, Jky, Ž, Kky a Žky, z kvalifikace postupuje 12  

(v případě menšího počtu startujících než 13, postupuje 8) 

       

  1/8 finále sprintu  rozjížďky 6 x 2 závodníci (1-12, 2-11…) na 1 jízdu 

opravy (2 x 3 závodníci) na 1 jízdu, postupuje vítěz 

poraženi o 9. - 12. místo 

¼ finále sprintu 4 x 2 závodníci na 2 vítězství  

   poraženi  o 5. - 8. místo 

  1/2 finále sprintu 2 x 2 závodníci na 2 vítězství 

  finále sprintu na 2 vítězné jízdy (3. - 4. a 1. - 2.) 

Závod ve sprintu se současně jede jako 74. ročník závodu Framar. 

 

sobota 10. 9. 2016  
10:00  sprint družstev M, J, K, Žst, Ž, Jky, Kky, Žky   kvalifikace, 

postupují 4 družstva  

  sprint družstev - finále M, J, K, Žst, Ž, Jky, Kky, Žky   finále 3-4, 1-2 

      

Družstva mužských kategorií jsou složena z 3 závodníků,  

družstva ženských  kategorií z 2 závodnic. 

 

17:00  500 m p.s. - finále  K, Žst, Ž, Jky, Kky, Žky    

1 km p.s. – finále  J, M  

 

neděle 11. 9. 2016 

 

10:00 keirin- rozjížďky  M, J, K, Žst, Ž, Jky, Kky, Žky   nasazení dle kvalifikace na 

          sprint 

 keirin – opravy   (systém dle počtu startujících) 

 

14:00 keirin – finále  M, J, K, Žst, Ž, Jky, Kky, Žky     

 

V případě menšího počtu startujících v ženských kategoriích, rozhodnou zástupci dráhové 

komise společně s hlavním rozhodčím o případném sloučení těchto kategorií.  


