TUFO PARDUS Prostějov
UCI Continental teams
Kostelacká 4468/49, 796 01, Czech Republik

Český pohár mládeže v dráhové cyklistice 2021 s mezinárodní účastí
Velká cena DT – Výhybkárna a strojírna, a.s.

Pořadatel:

SKC Prostějov z. s.

Termín konání:

28. - 30. 5. 2021

Místo konání :

velodrom Prostějov, Kostelecká 4468/49, 796 01 Prostějov

Ředitel závodu:

Martin Cetkovský, tel. 607 510 181

Hlavní rozhodčí́ :

Richard Kratochvíl, tel. 606 931 250

Členové sboru rozhodčích: Radek Matějka, Aneta Válková, Jan Vačkář, Jakub Kratochvíla,
Kristýna Mráčková, Vačkář Ondřej

Kategorie:

žáci st. a ml., žačky st. a ml., kadeti, kadetky, junioři, juniorky, ženy

Př ihlá š ky:

do 26. 5. 2021 - systém htps://data.ceskysvazcyklistiky.cz, v kopii na
email: info@skcprostejov.cz

Podmínka ú č asti:

platná licence 2021

Povinný PCR, nebo antigenní test nejpozději 72 hod před startem

závodů, nebo předložení certifikátu o očkování, nebo potvrzení lékaře o
prodělání nemoci Covid-19 nejdéle 90 dnů od prodělání.
Startovné:

300 Kč pro v šechny kategorie na 3 dny

Kancelář̌ závodu:

Velodrom Prostějov od 28. 5. 2021, od 11,00 hod., vstup pouze s
respirátorem FFP 2, nebo Kn 95

Startovní́ č í sla:

Velodrom Prostějov od 28. 5. 2021 od 11,00 hod. Do 12,30 hod.

Porada:

Velodrom Prostějov 28. 5. 2021, 13,00 hod.

Předpis: Závodí se dle platných pravidel ČSC , rozpisu pohárové soutěže a ustanovení tohoto
rozpisu. V případě porušení pravidel budou uplatněny sankce dle pravidel ČSC.
Každý závodník statuje na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody závodníkům
vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo případných technických
změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídatelných okolností.)
Hodnocení:

součet umístění v jednotlivých disciplínách za každý den.V případě rovnosti bodů
rozhoduje umístění v posledním závodě.
Madison první tři dvojice v každé kategorii

Vyhlášení výsledků:

každý den po skončení programu

Ceny:

věcné první tři v každé kategorii

Zdravotní zajištění:

záchranná služba pan Blažek

Schválil:

DK ČSC, 19.5.2021, R. Kratochvíl

Program:

Pátek 28.5.2021
13:00 hod.
Porada trenérů a opatrovatelů v klubovně
14:00 hod.
Žáci ml+ žačky ml.+ žačky st.
Scratch 10 kol
žáci st. Rozjížďka A
Scratch 10 kol
žáci st. Rozjížďka B
Scratch 10 kol
kadetky + Juniorky
Scratch 13 kol
kadeti Rozjížďka A
Scratch 13 kol
kadeti Rozjížďka B
Scratch 13 kol
junioři + ženy
Scratch 20 kol

Žáci ml+ žačky ml.+ žačky st.
Vylučovací závod po 3 kole á 1
žáci st. Skupina B
Vylučovací závod po 3 kole á 1
žáci st. Skupina A
Vylučovací závod po 3 kole á 1
kadetky + Juniorky
Vylučovací závod po 3 kole á 1
kadeti supina B
Vylučovací závod po 3 kole á 1
kadeti supina A
Vylučovací závod po 3 kole á 1
junioři + ženy

Vylučovací závod po 5 kole á 2

Žáci ml+ žačky ml. + žačky st.
Bodovací závod jednotlivců na 20 kol á 5
žáci st. Skupina B
Bodovací závod jednotlivců na 25 kol á 5
žáci st. Skupina A
Bodovací závod jednotlivců na 35 kol á 7
kadetky + juniorky
Bodovací závod jednotlivců na 35 kol á 7
kadeti skupina B
Bodovací závod jednotlivců na 35 kol á 7
kadeti skupina A
Bodovací závod jednotlivců na 42 kol á 7
junioři + ženy
Bodovací závod jednotlivců na 70 kol á 7

sobota 29. 5. 2021
10:00hod
Žáci ml+ žačky ml.+ žačky st.
Scratch 10 kol
žáci st. Skupina B
Scratch 10 kol
žáci st. skupina A
Scratch 10 kol
kadetky + Juniorky
Scratch 13 kol
kadeti skupina B
Scratch 13 kol
kadeti skupina A
Scratch 13 kol
junioři + ženy
Scratch 20 kol
Žáci ml+ žačky ml.+ žačky st.
Tempo race 10 kol
žáci st. Skupina B
Tempo race 10 kol
žáci st. skupina A
Tempo race 10 kol
kadetky + Juniorky
Tempo race 13 kol
kadeti skupina B
Tempo race 13 kol
kadeti skupina A
Tempo race 13 kol
junioři + ženy
Tempo race 20 kol
pauza 1hodina
Žáci ml+ žačky ml.+ žačky st.
Vylučovací závod po 3 kole á 1
žáci st. Skupina B
Vylučovací závod po 3 kole á 1
žáci st. Skupina A
Vylučovací závod po 3 kole á 1
kadetky + Juniorky
Vylučovací závod po 3 kole á 1
kadeti supina B
Vylučovací závod po 3 kole á 1
kadeti supina A
Vylučovací závod po 3 kole á 1
junioři + ženy
Vylučovací závod po 5 kole á 2
Žáci ml+ žačky ml. + žačky st.
Bodovací závod jednotlivců na 20 kol á 5
žáci st. Skupina B
Bodovací závod jednotlivců na 25 kol á 5
žáci st. Skupina A
Bodovací závod jednotlivců na 35 kol á 7
kadetky + juniorky
Bodovací závod jednotlivců na 35 kol á 7

kadeti skupina B
kadeti skupina A
junioři + ženy
vyhlášení

Bodovací závod jednotlivců na 35 kol á 7
Bodovací závod jednotlivců na 42 kol á 7
Bodovací závod jednotlivců na 70 kol á 7

neděle 30. 5. 2021
10:00
Žáci ml+ žačky ml. + žačky st.
Italská vylučovací po 3 kole á 1
žáci st. Skupina B
Italská vylučovací po 3 kole á 1
žáci st. Skupina A
Italská vylučovací po 3 kole á 1
kadetky + juniorky
Italská vylučovací po 3 kole á 1
kadeti skupina B
Italská vylučovací po 3 kole á 1
kadeti skupina A
Italská vylučovací po 3 kole á 1
junioři + ženy
Italská vylučovací po 3 kole á 1
Žáci ml+ žačky ml. + žačky st.
Prvenství na pásce 10 kol
žáci st. Skupina B
Prvenství na pásce 10 kol
žáci st. Skupina A
Prvenství na pásce 10 kol
kadetky + juniorky
Prvenství na pásce 13 kol
kadeti skupina B
Prvenství na pásce 13 kol
kadeti skupina A
Prvenství na pásce 13 kol
junioři + ženy
Prvenství na pásce 20 kol
pauza 30 min.
Žáci ml+ žačky ml. + žačky st.
Závod na neznámou vzdálenost
žáci st. Skupina B
Závod na neznámou vzdálenost
žáci st. Skupina A
Závod na neznámou vzdálenost
kadetky + juniorky
Závod na neznámou vzdálenost
kadeti skupina B
Závod na neznámou vzdálenost
kadeti skupina A
Závod na neznámou vzdálenost
junioři + ženy
Závod na neznámou vzdálenost
Žáci ml+ žačky ml.
Žáci st. Skupina B+ žačky st
Žáci st. Skupina A
Kadetky + juniorky
Kadeti
Junioři+ženy
vyhlášení

Bodovací závod jednotlivců na 20 kol á 5
Bodovací závod jednotlivců na 25 kol á 5
Madison 40 kol á 10
Madison 40 kol á 10
Madison 60 kol á 10
Madison 70 kol á 10

