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Pořadatel:    TJ KOVO, Nad Kapličkou 15, Praha 10 

Datum konání:   11. - 12. listopadu 2017 

Místo konání:   krytá dráha Motol 

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

e-mail: mixova@kovopraha.cz 

Hlavní rozhodčí:  Markéta Jandová 

Startují:  členové SCM pro rok 2017-18. Nezařazení do SCM jedou mimo 

hodnocení center a pořadí se v konečném hodnocení závodníků 

center posunuje. 

Přihlášky:   systémem www.cyklovysledky.cz 

Kancelář závodu: v místě startu u rozhodčích 

Startovní čísla:   v místě startu u rozhodčích, výdej bude ukončen ve 13 hod.  

Šatny a sprchy: umývárny v tunelu ČSC 

Ubytování: pořadatel nezajišťuje 

Předpis: závodí se dle pravidel ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. Každý 

závodník předloží při výdeji čísla platnou licenci ČSC. Každý 

závodník startuje na své nebezpečí. Pořadatel neručí za škody 

závodníkům vzniklé ani jimi způsobené.  V případě 

nepředvídatelných okolností změna programu vyhrazena. 

Ceny: první tři SCM obdrží pohár a věcné ceny. 

Lékařské zabezpečení: Jakub Abrahám 

Bodování: bodování omnia prostým součtem pořadí v jednotlivých 

kategoriích. 

V případě rovnosti bodů rozhoduje větší počet vítězství 

v jednotlivých disciplínách, příp. větší počet lepších umístění v 

jednotlivých disciplínách. Mají-li i potom stejné umístění, je 

rozhodující umístění v poslední disciplíně. 

V případě nedokončení jednotlivého závodu omnia je zařazen 

závodník na poslední místo + 5 bodů 

 bodování center: 

bodování dle počtu startujících + 4 

    příklad 11 startujících: 15,13,11,9,7,6,5,4,3,2,1 bodů 

  součet bodů 2 žáků, 2 kadetů, 2 juniorů  

a 1 žákyně, 1 kadetky, 1 juniorky 

Poznámka:  na poradě trenérů bude domluveno v jakých kategoriích budou 

startovat dívky. Pokud budou startovat žáci mladší ve vlastní 

kategorii, obdrží v omniu body platné pro svou kategorii. Do 

SCM pak budou ještě bodovat 2 závodníci kategorie mladší žák.  
Rozpis byl schválen DK ČSC: 30.11.2017, Richard Kratochvíl 

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

 
Sobota 11. 11. 2017 

 

13:00 Porada trenérů a vedoucích týmů  

 

14:00 

 

žáci    scratch 20 kol      1. závod omnia 

žákyně, kadetky  scratch 20 kol  

kadeti    scratch 35 kol 

juniorky   scratch 35 kol 

junioři   scratch 45 kol  

 

Podle pořadí 1. závodu budou rozděleny jednotlivé kategorie do skupiny A a B /řešeno na 

poradě/ 

 

       

žáci    vylučovací po 5. kole     2. závod omnia 

žákyně, kadetky  vylučovací po 5. kole     

kadeti    vylučovací po 5. kole   

juniorky   vylučovací po 5. kole   

junioři   vylučovací po 5. kole  á 2 kola  

 

Neutralizace 10 kol při pádu nebo kvalifikovaném defektu. Závodník se nevrací v 

posledním km. 

 

 

žáci,    bodovací závod 30 á 5    3. závod omnia 

žákyně, kadetky  bodovací závod 30 á 5 

kadeti    bodovací závod 60 á 10 

juniorky   bodovací závod 60 á 10 

junioři   bodovací závod 100 á 10 

 

V případě nedokončení závodu je zařazen závodník na poslední místo + 5 bodů 
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Neděle 12. 11. 2017 

10:00 

žáci    danoise 10 kol, 4 kola    4. závod omnia 

žákyně, kadetky  danoise 12 kol, 4 kola  

kadeti    danoise 15 kol, 4 kola  

juniorky   danoise 15 kol, 4 kola  

junioři   danoise 20 kol, 4 kola  

 

žáci    prvenství 10 kol     5. závod omnia 

žákyně, kadetky  prvenství 12 kol 

kadeti    prvenství 20 kol  

juniorky   prvenství 20 kol 

junioři   prvenství 25 kol 

 

žáci    dánská bodovací 30 a 5    6. závod omnia 

žákyně, kadetky  dánská bodovací 30 a 5    

kadeti    dánská bodovací 60 a 10 

juniorky   dánská bodovací 60 a 10  

junioři   dánská bodovací 100 a 10  

 

 


