
 

 

 

 
 
 

 
GRAND PRIX FRAMAR 2020 – 78. ročník 

Český pohár mládeže a žen v keirinu a sprintu 
Vložené závody mládeže a masters 

 
Pořadatel: Tělovýchovná jednota Kovo, z.s.,  

Nad kapličkou 3324/15, Praha 10  
 
Datum konání: 4. - 6. září 2020 
 
Místo konání: velodrom Třebešín  
 
Ředitel závodu: Jaroslava Mixová, tel. 602 27 80 50, e-mail: 

mixova@kovopraha.cz  
 
Hlavní rozhodčí: Markéta Jandová, tel. 733 126 871 
 
Startují: žáci, kadeti, junioři, žákyně, kadetky, juniorky, ženy, muži  
 
Přihlášky sportovců: systémem www.data.ceskysvazcyklistiky.cz do 
28.8.2020 
 
Startovné: 200 Kč/osobu na účet pořadatele do 28.8.  

Číslo účtu: 1527393001/5500, v.s. 7008  

do poznámek uvést název klubu nebo jméno sportovce 

Placení na místě: 400 Kč/osobu, možnost placení platební kartou 
 
Vstupné: 100 Kč, registrace – www.kovopraha.cz a úhrada na účet 

pořadatele, na místě je možná platba kartou. 
 
 
Kancelář závodu: věž rozhodčích, výdej startovních čísel bude ukončen 
1 hod. před startem příslušné kategorie  
 

http://www.cyklovysledky.cz/
http://www.kovopraha.cz/


 
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.  
 
Ceny: první tři závodníci v každé kategorii obdrží pohár a věcné ceny  
 
Lékařské zabezpečení: Maventis s.r.o. 
 
Program závodu V případě malé účasti zahraničních závodníků bude 
program rozšířen o více závodů. Změna programu bude oznámena po 
uzávěrce přihlášek 29.8. 
Pořadí startů bude vždy: žáci, kadeti, junioři, žákyně, kadetky, juniorky 

Doprovodný program sobota: skákací hrad, jízda zručnosti …  

MTB závody včetně odrážedel v sobotu od 13 hod. startovné 100 Kč, 

registrace – www.kovopraha.cz a úhrada na účet pořadatele, na místě 

dvojnásobné startovné 

 
pátek 4. září 2020 
  
14:00  porada trenérů a vedoucích týmů u věže rozhodčích  
 
15:00  keirin 
 
 
sobota 5. září 
 
10:30  vylučovačka 
 
12:30  scratch 
 
15:00  stíhačka družstev kadetky 
 
16:00  scratch masters 
 
 
neděle 6. září 
 
11:00  200 m l.s. kvalifikace  
 

http://www.kovopraha.cz/


13:00  sprint 9 trumfů, rozdělení do skupin dle kvalifikace  
 
16:00  masters vylučovačka 
 
 
 
 


