
   
 

 
Otevřený přebor Prahy v neolympijském omniu 

 
 

Pořadatel:    ČSC a TJ KOVO Praha    
Datum konání:   22.listopadu 2017 
Místo konání:   Velodrom Motol  
Ředitel závodu:  Ing. Jaroslava Mixová 
Kontakt:   e-mail: mixova@kovopraha.cz 
Hlavní rozhodčí:  Markéta Jandová 
Kategorie:    Žáci mladší, Žáci starší, Kadeti, Junioři, Muži 
    Žákyně, Kadetky, Juniorky + Ženy, 
Přihlášky: Na místě 
Kancelář závodu:  Místo pro rozhodčí na velodromu  
Startovní čísla:  V kanceláři závodu nejpozději 0,5 hod. před startem 1. závodu 
Šatny a sprchy: V tunelu ČSC 
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 

   
Ceny: medaile a věcné ceny pro první tři závodníky v každé kategorii 
 
Předpis: Závodí se dle pravidel ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. Každý 

účastník předloží při výdeji čísla platnou licenci ČSC. Každý závodník 
startuje na své nebezpečí. Pořadatel neručí za škody závodníkům 
vzniklé ani jimi způsobené. 

 
 
 
 
 
Program: 
 
Žáci mladší prvenství na 10 kol    1. závod omnia 
Žáci starší prvenství na 15 kol 
Žákyně prvenství na 10 kol 
Kadeti prvenství na 20 kol 
Kadetky prvenství na 15 kol 
Junioři prvenství na 25 kol 
Juniorky a ženy prvenství na 20 kol 
 
 
 



Žáci mladší vylučovačka po 5. kole á 1    2. závod omnia 
Žáci starší vylučovačka po 5. kole á 1 
Žákyně vylučovačka po 5. kole á 1 
Kadeti vylučovačka po 5. kole á 2 
Kadetky vylučovačka po 5. kole á 2 
Junioři vylučovačka po 5. kole á 2 
Juniorky a ženy vylučovačka po 5. kole á 2 
 
 
Žáci mladší bodovačka 25 á 5    3. závod omnia 
Žáci starší bodovačka 30 á 5 
Žákyně bodovačka 25 á 5 
Kadeti bodovačka 60 á 6 
Kadetky bodovačka 30 á 5 
Junioři bodovačka 120 á 10 
Juniorky a ženy bodovačka 60 á 6 


