
 
 

P R O P O Z I C E 
 

Pořadatel: Agentura Cyklistika s.r.o. ve spolupráci s ČEZ Cyklo Teamem Tábor  

 Areál Komora, Na Bydžově 3122, 390 05 Tábor  

 www.cyklokros.cz 

Místo konání: Tábor, Sídliště nad Lužnicí, sportovní areál Komora 

Termíny konání: středa 17.04.2019 

 středa 15.05.2019 

 středa 29.05.2019 

Startují:  

 Soutěž škol:  16:20 hod. Žáci – 6. třída – 3 okruhy 

 16:30 hod. Žáci – 7. třída – 4 okruhy 

 16:40 hod. Žáci – 8. a 9. třída – 5 okruhů 

- Soutěž škol se jede na horských kolech nebo trekkingových kolech, 

hladký závod podrobnější informace na zvláštních propozicích! - viz 

www.cyklokros.cz 

Hlavní závod: 17:00 hod. ST. ŽÁCI + KADETI – 20 okruhů 

  ŽENY – 20 okruhů 

  (handicapovaný start – 17:05 hod. st. Žáci; kadeti a ženy + 20 vt.) 

Kategorie starší žáci a kadeti jedou společný závod, který bude    

i společně hodnocen pod názvem Kadeti 

17:40 hod.  MUŽI – 50 okruhů 

  JUNIOŘI – 50 okruhů 

  Start kategorií Muži a junioři je společný.  

Bodování závodu: Boduje se každý průjezd 2 a 1 bod, každý pátý okruhu pak 5, 3, 2 a 1 bod. 

Poslední okruh dvojnásobně (10, 6, 4, 2 body). Platí pro všechny kategorie. 

 Všechny závody jsou pro kategorie muži, ženy a junioři zařazeny do seriálu 

Giant Liga 2019. Bodování do Giant Ligy zajistí pan Kotal. Závod není 

vypsán pro kategorii Masters! 

Ředitel závodu: Josef Krch, tel.: 380 120 780, e-mail: info@cyklokros.cz 

Hlavní rozhodčí: Jiří Dohnal, e-mail: jhslovan@tiscali.cz 

Trať závodu: Okruh v délce 1 km, asfaltový povrch 

Přihlášky: Nejpozději den před startem příslušného závodu přes přihlašovací formulář na 

http://www.cyklokros.cz/prihlasky/. Přihlašovací formulář bude v den závodu 

již uzavřen, přihlášky na místě jsou možné za zvýšené startovné. 

http://www.cyklokros.cz/
mailto:info@cyklokros.cz
mailto:jhslovan@tiscali.cz
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 GDPR – Účastník závodu souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely 

evidence na startu a v cíli. Činnost na závodě bude audio-vizuálně 

dokumentována (publikování fotografií a videí) v rámci jeho redakční a 

propagační činnosti. 

 Podrobné info viz http://www.cyklokros.cz/prihlasky/docs/info_o_zou_cz.pdf. 

Parkoviště: Parkování je povoleno pouze na vyhrazeném parkovišti naproti hlavní 

budově!!!, viz. mapa okruhu. 

Startovní čísla: Výdej v místě startu, ukončen v 16:00 hod. pro závod škol, v 16:30 hod. pro 

kategorie st. žáci + kadeti a ženy, v 17:00 hod. pro kategorie junioři a muži. 

Neutralizace: V prostoru startu a cíle 1 okruh 

Startovné:  Muži, junioři:  100,- Kč při přihlášení přes online formulář 

    150,- Kč při přihlášení na místě 

 Ženy, kadeti, žáci   50,- Kč při přihlášení přes online formulář 

    100,- Kč při přihlášení na místě 

Předpis: Závodí se dle pravidel rychlostní cyklistiky a tohoto rozpisu, každý závodník 

jede na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé, ani 

jimi způsobené. Junioři bodují společně s muži a mají povolen start bez 

omezení převodů. Závodník se ztrátou okruhu je povinen ze závodu odstoupit.  

Ceny v jednotlivých 

závodech: 

 

 

 

 

 

Celkové ceny: Dresy pro celkové vítěze, poháry a věcné ceny 

Celkové hodnocení: Umístění v jednotlivých závodech je bodováno dle tabulky do celkového 

hodnocení. V případě rovnosti bodů rozhoduje umístění v posledním závodu. 

Pořadí Umístění Body Pořadí Body 

1. 20 6. 5 

2. 16 7. 4 

3. 13 8. 3 

4. 10 9. 2 

5. 7 10. 1 

 

Výsledky: Vyhlášení ihned po skončení závodu, vč. prémií. Výsledky budou k dispozici na 

www.cyklokros.cz. 

Zdravotní zajištění: ZZS Tábor 

Rozpis tohoto závodu byl schválen STK JčSC dne 3. ledna 2019 – Robert Skála 

 

 Josef Krch Petr Balogh 

ředitel závodu jednatel Agentury Cyklistika s.r.o. 

Umístění Muži Ženy Junioři Kadeti 

1. 4.000,- 500,- 300,- 200,- 

2. 2.000,- 300,- 200,- 150,- 

3. 1.000,- 200,- 100,- 100,- 

4. 800,-    

5. 600,-    

6. 400,-    

7. 200,-    

Ceny celkem v Kč 9.000,-  1.000,- 600,-  450,- 

http://www.cyklokros.cz/prihlasky/docs/info_o_zou_cz.pdf


 

 

Mapa okruhu 

 

 


