
 

 

 
 
 

 
 
 

TURNÉ 4 DRAH 
Český pohár mládeže 2021 v dráhové cyklistice 

 
TUFO PARDUS Prostějov  

UCI Continental team 
Kostelecká 4468/49, 796 01, Czech Republic 

 
Pořadatel:  SKC Prostějov z. s. 
Datum konání:  18. 8. 2021  
Místo konání:  velodrom Prostějov, Kostelecká 49, Prostějov, 796 01 
Ředitel závodu:  Michal Mráček, tel. +420 775 656 960 
Hlavní rozhodčí: Richard Kratochvíl, tel. +420 606 931 250 
Členové sboru: Ondřej Vačkář, Aneta Válková, Kristýna Mráčková, Michal 

Mráček 
Startují:  žáci, kadeti, junioři, žákyně, kadetky, juniorky, ženy,  
Přihlášky: systémem www.cyklovysledky.cz, v kopii na email: 

info@skcprostejov.cz nejpozději do 16. 8. 2021 
Kancelář závodu: 18. 8. 2021 velodrom Prostějov od 11,30 hod. 
Startovní čísla: výdej 18. 8. od 11,30 hod. do 12,30 hod.   
Startovné:  100 Kč všechny kategorie 
Šatny a sprchy: budova velodromu  
Ubytování:  pořadatel nezajišťuje  
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.  

Vyhlášení:  po skončení závodu 
Ceny:            první tři závodníci v každé kategorii obdrží věcné ceny  
Lékařské zabezpečení: záchranář pan Zdeněk Blažek 
Rozpis byl schválen DK ČSC: 26.7.2021 
 
 



 

 

 
Program:       
 
13:00 hod. Porada trenérů a opatrovatelů v klubovně  
14:00 hod. 
žáci ml+ žačky ml.                 Scratch 10 kol 
žáci st.    Scratch 10 kol  
žačky st + kadetky        Scratch 10 kol 
kadeti + juniorky a ženy Scratch 13 kol 
junioři                Scratch 20 kol   
                                                                 
žáci ml+ žačky ml.                 Tempo race 10 kol 
žáci st.    Tempo race 10 kol  
žačky st + kadetky                   Tempo race 10 kol  
kadeti + juniorky a ženy Tempo race 13 kol 
junioři                           Tempo race 20 kol  
 
Pauza 1 hodina 
žáci ml+ žačky ml.                 Vylučovací závod po 3 kole á 1 
žáci st.              Vylučovací závod po 3 kole á 1 
žačky st + kadetky                   Vylučovací závod po 3 kole á 1 
kadeti + juniorky a ženy Vylučovací závod po 3 kole á 2 
junioři                Vylučovací závod po 5 kole á 2 
 
žáci ml+ žačky ml.                 Bodovací závod jednotlivců na 20 kol á 5                                                             
žáci st.    Bodovací závod jednotlivců na 35 kol á 7                                                             
žačky st + kadetky          Bodovací závod jednotlivců na 35 kol á 7 
kadeti+ juniorky a ženy Bodovací závod jednotlivců na 42 kol á 7 
junioři                       Bodovací závod jednotlivců na 70 kol á 7       
 
 
 

 
 


