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Mistrovství České republiky 2021 v časovce družstev kategorií 
žáků mladších, žáků starších, žákyň mladších, žákyň starších, 

kadetů, kadetek, juniorek, žen, juniorů a mužů U23 a Elite 
 

1. Pořadatel:    CK Slavoj Terezín, Akademická 409, 41155 Terezín 

2. Termín:         neděle 5.9.2020 od 10:00 hod. 

3. Místo konání:     Židovice u Roudnice n. L. 

4. Ředitel závodu:    Svatopluk Henke, svata.henke@seznam.cz, tel. 603 984 046 

5. Hlavní rozhodčí:    MAREŠ Pavel, tel: +420 - 774 733 574 

6. Přihlášky:      https://data.ceskysvazcyklistiky.cz do 2.9.2021 do 12:00 hod. 

7. Prezentace:          sobota 4.9. od 15:00 do 17:00 hod. pro mládež + ženy  
- Lovosice, Městský úřad, Školní 407/2 

neděle 5.9. od 8:00 do 9:00 hod. pro ME + MU23 
- Obecní úřad Židovice 

8. Kancelář:            neděle 5.9.2020, od 8:00 do 18:30 hod. - Obecní úřad Židovice  

9. Podmínka startu: Platná licence pro rok 2021, vydaná národní cyklistickou federací. 

10. Startovné:          Žáci mladší, žáci starší, žákyně mladší, žákyně starší, kadeti, kadetky 
100,- Kč,  
Junioři, juniorky, muži, ženy 200,- Kč 
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11. Startují: Dvoučlenná družstva pro kategorie: žáci mladší, žákyně mladší, žáci     
starší, žákyně starší, kadetky, juniorky a ženy 

Čtyřčlenná družstva pro kategorie: kadeti, junioři a muži 
 
        Kategorie:                                     Vzdálenost:           převod: 

žáci mladší, žákyně mladší 15 km 5,84 m/ot 
žáci starší, žákyně starší 15 km 6,17 m/ot 
kadetky 15 km 6,94 m/ot 
juniorky 15 km 7,93 m/ot 
ženy 15 km  
kadeti 30,2 km 6,94 m/ot 
junioři 45,4 km 7,93 m/ot 
ME+MU23 45,4 km  

Přesné časy startů jednotlivých kategorií, případně startovních vln, 
budou upřesněny na základě počtu přihlášených družstev.  
Startovní interval je 2 minuty. 
 
Pořadí startu jednotlivých družstev mládeže bude nalosováno a 
distribuováno vedoucím týmů v sobotu 4. 9. v 18:00. 

12. Porada:             5.9.2021 v 9:00 hod. v kanceláři závodu 

13. Trať závodu:    Židovice start před obecním úřadem – směr Chvalín – křižovatka vpravo 
na sil. č. 24048 směr Rohatce - křižovatka vlevo na silnici č. 24058 směr 
Doksany – otáčka 1 na křižovatce se silnicí č. 608 - a zpět Rohatce – 
křižovatka vpravo směr Roudnice – otáčka 2 zpět – křižovatka vpravo 
směr Židovice. Délka jednoho okruhu je 15,2 km. 
Trať bude pro veřejnou dopravu uzavřena od 10:00 hodin. 

14. Lékař závodu: MUDr. Magdalena Henková 
tel.: 604 928 642 

15. Hodnocení:   V každé kategorii budou vyhlášeni 3 nejlepší dvojice / družstva. 
Vyhlášení vítězů proběhne do 15ti minut od projetí posledního družstva 
dané kategorie cílem v prostoru cíle. 

16. Mechanické vozy: Bude upřesněno na poradě vedoucích týmů. 

17. Dopingová 
kontrola: 

Dopingová kontrola bude prováděna dle pravidel UCI a antidopingového 
výboru ČR. Antidopingová místnost cca 50 m od kanceláře závodu 
v prostoru šaten sportovního areálu.  

18. Ubytování:       Pořadatel nezajišťuje. 

19. Různé: Po odstartování závodu je rozjíždění po trati zakázáno. Závodníci 
jedoucí v jednom družstvu musí mít dresy v identickém designu.  
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Čas je měřen druhému závodníkovi v závodě dvojic, třetímu závodníkovi 
v závodě týmů.  

Rozpis byl schválen zástupcem silniční komise dne 18. 8. 2021. 
V18.1 
         Ondřej Vačkář 
 
 
 

 

Mapa trasy závodu – délka okruhu 15 km 

 
 
 
 
 

Profil trasy závodu 
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Mapa posledních 3 km trasy 

 
 

Profil posledních 3 km trasy 
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