
    
 

Přebor Prahy na dráze Motol 
omnium 

 
Pořadatel:    ČSC, Tělovýchovná jednota KOVO, Nad Kapličkou 15, Praha 10  
  
Datum konání:   17. února 2018 
     
Místo konání:   Velodrom Motol  
Ředitel závodu:  Ing. Jaroslava Mixová 
Kontakt:   e-mail: mixova@kovopraha.cz 
Hlavní rozhodčí:  Mgr. Markéta Jandová 
Kategorie:    žáci st. a ml., kadeti, junioři, muži 
    žákyně, kadetky, juniorky + ženy, 
Přihlášky:   na místě 
Kancelář závodu:  Stanoviště rozhodčích 
Prezentace: Stanoviště rozhodčích nejpozději 30 min. před startem každé kategorie 
Šatny a sprchy: Přízemí ČSC 
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.  

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. 

 
Ceny v jednotlivých závodech: První tři závodníci v každé kategorii obdrží medaili a věcné ceny. 
 
Zdravotní služba: Jakub Abrahám 
13:00 Porada vedoucích trenérů a rozhodčích 
14:00  scratch   žáci 20 kol, kadeti 26, junioři, muži 40 
      žákyně, kadetky 20, juniorky, ženy 26 

 
  tempo race   žáci 20 kol, kadeti 26, junioři, muži 40 
      žákyně, kadetky 20, juniorky, ženy 26 
 
v každém kole boduje vždy 1. závodník a získá 1 bod, zisk kola náskoku +4 body 
 
 
 vylučovací závod   žáci po 3 kolech a 1, kadeti, junioři, muži po 5 kolech a 2 
     žákyně, kadetky, juniorky, ženy po 3 kolech a 1 
 bodovací závod  žáci 60 a 10, kadeti 80 a 10, junioři, muži 140a20 
     žákyně, kadetky 50 a 10, juniorky, ženy 80 a 10 

 
všechny kategorie bodují 5, 3, 2 a 1 bodem, kolo náskoku + 20 bodů, poslední kolo dvojnásobný 
počet bodů 10, 6, 4 a 2 body 
 


