
MAXBIKE MISTROVSTVÍ PLANETY 
10. ročník VELKÁ CENA HL. MĚSTA PRAHY 

SOBOTA A NEDĚLE 18. - 19. 12. 2021 
 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2021 
 

ŠKODA ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE A ŽEN  
 
 
 

 

 
pořadatel:  TJ Dukla Praha z.s., ASC Dukla Praha ve spolupráci s 
Českým svazem cyklistiky 
místo:  krytý velodrom Českého svazu cyklistiky, Nad Hliníkem 4, Praha 5 - Motol 
datum a čas: sobota 18. prosince 2021 od 11:00 hod. 
  neděle 19. prosince 2021 od 9:30 hod. 
ředitel:  Josef Kratina (+420608461542) 
hl. rozhodčí: Ondřej Vačkář (+420777822527), rozhodčí sbor bude jmenovitě delegován hl. rozhodčí 
přihlášky: systém www.cyklovysledky.cz, v kopii na csc.kratina@seznam.cz 
  nejpozději do pondělí 13. prosince 2021 
prezentace:  sobota 18. prosince 2021 od 8:30 do 9:30 hod. 
startovné: závodníci řádně přihlášení v termínu 150 Kč, závodníci přihlášení po termínu dvojnásobek   
soutěže: žáci ml.  MČR vylučovačka + ČP omnium + ČP madison s žáky 

žáci   MČR vylučovačka + ČP omnium (scratch, bodovací, prvenství, italská) + ČP madison  
žačky  MČR vylučovačka + ČP omnium (scratch, bodovací, prvenství, italská) + ČP madison 
kadetky  MČR vylučovačka + ČP omnium (scratch, bodovací, prvenství, italská) + ČP madison  

  kadeti   MČR vylučovačka + ČP omnium (scratch, bodovací, prvenství, italská) + ČP madison 
junioři   MČR vylučovačka + ČP omnium (scratch, bodovací, prvenství, italská) + ČP madison 

  jorky, ženy  MČR vylučovačka + MČR stíhací dr. + ČP omnium (scratch, bodovací, prvenství,  
italská) + ČP madison 

  muži   MČR vylučovačka + MČR bodovací j. + MČR stíhací j. + MČR stíhací dr. 
  amatéři  MČR team sprint 
startují: ČP + MČR muži + MČR amatéři, ženy: všichni řádně přihlášení závodníci 
  MČR mládež: dle postupových klíčů stanovených ČSC  
  podmínkou startu pro všechny kategorie je platná licence pro rok 2021 
porada ved.: sobota 18. prosince 2021 v 10:00 hod. v prostoru rozhodčích 
pořadí st.: je dáno programem závodu 
  pořadatel důrazně upozorňuje na včasnou připravenost závodníků ke startu 
vyhlášení: bezprostředně po dojetí každého závodu 
ceny:    ČP a vložený závod - první tři v každé kategorii  
  MČR – první tři mistrovské medaile, vítězové dresy mistra ČR   
zdravotní z.:  zdravotní oddělení ASC Dukla Praha 
předpis:  závodí se dle pravidel rychlostní cyklistiky ČSC 
  všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí a respektují pokyny pořadatelů a rozhodčích 

pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných 
okolností    

fotograf: Jan Brychta – světcyklistiky.cz 
doping: dopingová místnost bude označena    

Rozpis tohoto závodu byl schválen DK ČSC dne 16.11.2021 
Markéta Jandová v.r. 



PROGRAM 
 

 Sobota 18. 12. 2021, 11:00 hod. 
ŽÁCI  ČP scratch rozjížďky skupiny A,B  2x 20 okruhů, postupuje 10 závodníků  20 
ŽY.  ČP scratch     20 okruhů     10 
KY.  ČP scratch     26 okruhů     15 
JY, ŽENY ČP scratch     50 okruhů     15 
KAD.  ČP scratch rozjížďky skupiny A,B  2x 32 okruhů, postupuje 10 závodníků  30 
JUN.  ČP scratch rozjížďky skupiny A,B  2x 50 okruhů, postupuje 10 závodníků  30 
MUŽI   MČR stíhací družstev rozjížďky sólo jízda 26 okruhů, postupují 4 družstva   20 
ŽENY  MČR stíhací družstev rozjížďky sólo jízda 26 okruhů, postupují 4 družstva   10  
 
ŽÁCI  ČP bodovací j. skupiny B,A   2x 20 okruhů á 5    20 
ŽY.  ČP bodovací j.     20 okruhů á 5     10 
KY.  ČP bodovací j.     30 okruhů á 5     15 
KAD.  ČP bodovací j. skupiny B,A   2x 40 okruhů á 5    30 
JUN.  ČP bodovací j. skupiny B,A   2x 60 okruhů á 5    30 
JY, ŽENY ČP bodovací j.     60 okruhů     15 
AMAT  MČR team sprint, rozjížďky sólo jízda  6 okruhů, postupují 4 družstva   15   
MUŽI  MČR vylučovačka rozjížďky skupiny A,B á 3 okruhy, postupuje 10 závodníků  20 

 
Sobota 18. 12. 2021, 16:00 hod 

ŽENY  MČR stíhací družstev finále  26 okruhů, finále o 3. a 1. místo    10 
vyhlášení výsledků   MČR ženy      5 

ŽÁCI ML. MČR vylučovačka   á 1 okruh - startuje 20 závodníků   10 
vyhlášení výsledků   MČR žáci ml.      5    

ŽÁCI  MČR vylučovačka   á 1 okruh - startuje 20 závodníků   10 
vyhlášení výsledků   MČR žáci      5    

AMAT  MČR team sprint finále   6 okruhů, finále o 3. a 1. místo    10 
  vyhlášení výsledků   MČR masters      5 
DĚTI  2 okruhy na chodníčku   děti odrážedla, tříkolky a malá kola   10 
  vyhlášení výsledků   děti odrážedla, tříkolky a malá kola   5 
ŽY.  MČR vylučovačka   á 1 okruh - startuje 20 závodnic    10 

vyhlášení výsledků   MČR žákyně      5 
KY.  MČR vylučovačka   á 2 okruhy - startuje 20 závodnic   15 

vyhlášení výsledků   MČR kadetky      5 
MUŽI  VZ sprint – 2. kolo   5.-8.místo, ½ finále (1-4, 2-3)     10 
MUŽI  MČR stíhací družstev finále  26 okruhů, finále o 3. a 1. místo    15 

vyhlášení výsledků   MČR muži      5 
PROG.  1. doprovodný program   představení mistrů     10 
KAD.  MČR vylučovačka   á 3 okruhy - startuje 20 závodníků   15 

vyhlášení výsledků   MČR kadeti      5 
JUN.  MČR vylučovačka   á 3 okruhy - startuje 20 závodníků   15 

vyhlášení výsledků   MČR junioři      5 
PROG.  2. doprovodný program   Mistrovství planety mechaniků    10 
  vyhlášení výsledků    Mistr planety mechaniků    5 
JY.ŽENY MČR vylučovačka   á 3 okruhy- startuje 20 závodnic   15 

vyhlášení výsledků   MČR ženy, juniorky     5 
MUŽI  MČR vylučovačka   á 3 okruhy - startuje 20 závodníků   15 

vyhlášení výsledků   MČR muži      5 
TOMBOLA losování výherců          15 
 
 
Předpokládané ukončení programu bude cca ve 20:05. 
Rozjížďky MČR a ČP v hrom. disciplínách se uskuteční při počtu přihlášených 21 a více (konec přihlášek 13.12.2021). 
 
 

PROGRAM 



 Neděle 19. 12. 2021, 9:30 hod. 
MUŽI   MČR stíhací jed. rozjížďky ve dvojicích 26 okruhů, postupuje 8 závodníků  60  
ŽÁCI  ČP prvenství skupiny B,A   2x 20 okruhů     20 
ŽY.  ČP prvenství     20 okruhů     10 
KY.  ČP prvenství     26 okruhů     15 
KAD.  ČP prvenství skupiny B,A   2x 32 okruhů     30 
JUN.  ČP prvenství skupiny B,A   2x 50 okruhů     30 
JY.ŽENY ČP prvenství     50 okruhů     15 
MUŽI   MČR bodovačka rozjížďky skupiny A,B 2x 120 okruhů á 15, postup. 10 závodníků  50 
 
ŽÁCI  ČP italská vyl. B,A    á 1 okruh, vyloučení o 1. – 10. místo  10 
  vyhlášení výsledků    žáci omnium     5 
ŽY.  ČP italská vyl.     á 1 okruh, vyloučení o 1. – 10. místo  5 
 . vyhlášení výsledků    žákyně omnium     5 
KY.  ČP italská vyl.     á 2 okruhy, vyloučení o 1. – 10. místo  5 
  vyhlášení výsledků    kadetky omnium    5 
KAD.  ČP italská vyl. B,A    á 2 okruhy, vyloučení o 1. – 10. místo  10 
  vyhlášení výsledků    kadeti omnium     5 
JUN.  ČP italská vyl. B,A    á 2 okruhy, vyloučení o 1. – 10. místo  10 

vyhlášení výsledků    junioři omnium     5 
JY.ŽENY ČP italská vyl.     á 2 okruhy, vyloučení o 1. – 10. místo  10 
  vyhlášení výsledků    juniorky, ženy omnium    5 
MUŽI   MČR stíhací jed. finále    26 okruhů, finále o 7., 5., 3. a 1. místo  25 
  vyhlášení výsledků    MČR muži     5 
ŽÁCI  ČP madison     60 okruhů á 10     20 
  vyhlášení výsledků    žáci madison     5 
ŽY.KY. ČP madison                 60 okruhů á 10     20 
  vyhlášení výsledků    žákyně, kadetky madison   5 
KAD.  ČP madison     90 okruhů á 10     25 
  vyhlášení výsledků    kadeti madison     5 
JUN.  ČP madison                135 okruhů á 15    30 
  vyhlášení výsledků    junioři madison     5 
JY.ŽENY ČP madison                135 okruhů á 15    30 
  vyhlášení výsledků    juniorky, ženy madison    5 
MUŽI  MČR bodovačka - finále   255 okruhů  á 15 - startuje 20 závodníků 50 

vyhlášení výsledků    MČR muži      5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předpokládané ukončení programu bude v cca 17:30. 
Pro disciplínu madison mohou být rozhodčím sborem sloučeny kategorie dívek a chlapců. 
Rozjížďky MČR eliminace se uskuteční při počtu přihlášených 21 a více (konec přihlášek 13.12.2021). 

 
 

 


