
GP RACIO BŘECLAV 2021 
PROPOZICE: 

 
Pořadatel:  SPORTCOMPLEX z.s., Břeclav, IČ: 270 20 282, www.sportcomplex.cz 
 
Datum:  19. 9. 2021 od 10:00 hod. 
Místo:  ulice Jana Palacha, Břeclav   GPS 48.7565608N, 16.8885908E 
Typ závodu:  silniční kritérium a závody dětí 
Kancelář závodu: v prostoru startu a cíle od 8 hod. 
Přihlášky: zaslat k 15.9. 2021 na e-mail: petr.benes@sportcomplex.cz  (jméno, ročník, klub, (město)) 
Prezentace:  končí v kanceláři 30min. před startem dané kategorie 
Startovné:  dobrovolné, formou daru na projekt velodromu v Břeclavi https://sportcomplex.cz/velodrom  
Účet:  6087823399/0800  IBAN: CZ45 0800 0000 0060 8782 3399  BIC (SWIFT): GIBACZPX 
 
Ředitel závodu:  Petr Beneš 
Mluvčí partner:  Petr Herman, tel: + 420 777 226 977 
Hlavní rozhodčí:  bude delegován ČSC 
Velitel trati:  Petr Jadrný, tel. +420 736 745 642 
Zdravotník:  Bc. Jitka Truksová, tel: +420 723 158 182 
 
STARTUJÍ: 
od 10:00 
Ženy, juniorky společně OPEN   20 kol   bodovací á 5. kolo  5-3-2-1 bod, poslední dvojnásob 
Muži Elite, U23 a junioři společně OPEN  40 kol   bodovací á 5. kolo  5-3-2-1 bod, poslední dvojnásob  
2010 – 2009 žákyně mladší       5 kol    hladký závod 
2010 – 2009  žáci mladší     12 kol bodovací á 3. kolo  5-3-2-1 bod, poslední dvojnásob 
2008 – 2007     žákyně starší      12 kol    bodovací á 3. kolo  5-3-2-1 bod, poslední dvojnásob  
2008 – 2007    žáci starší     16 kol bodovací á 4. kolo  5-3-2-1 bod, poslední dvojnásob 
2006 – 2005  kadetky     16 kol bodovací á 4. kolo  5-3-2-1 bod, poslední dvojnásob  
2006 – 2005 kadeti     20 kol bodovací á 5. kolo  5-3-2-1 bod, poslední dvojnásob 
cca 15.00 
2014 – 2013 mladší nábor - holky, kluci spolu 1 kolo    hladký závod 
2012 -  2011 starší nábor - holky, kluci spolu 4 kola    hladký závod 
STAFETA s výměnou předního kola 
ŠTAFETA  děti – rozjížďky na čas 
ODRÁŽEDLA - děti nízkého věku za doprovodu rodičů na 100 m. bez st. čísel, za sladkou odměnu a medaili 
ŠTAFETA  děti – finále - nejlepší 4 štafety dle času 
  
- čas startu je přibližný, jedna kategorie bude následovat další. 
- pokud se dostaví ke startu v jedné kategorii méně jak 10 startujících, je možné, že bude sloučená s jinou kategorií, -
výsledky pak budou vyhlášeny podle kategorie. U náboru budou oceněni 3 kluci a 3 děvčata.   
- v případě defektu a pádu má závodník nárok na jeden neutrální okruh 
- závodník, který je dostižený o jeden okruh bude odvolán ze závodu 
 
Trať závodu: 
Rovinatý, obdélníkový okruh 970m, start a cíl je na ulici Jana Palacha, dále na ul. Národního odboje, Čechova,  
Žerotínova a sady 28. října.  Trať je po dobu konání cyklistického závodu obousměrně uzavřena. 
 
Ceny pro první 3 ve své kategorii v CZK: 
nábor holky (mladší i starší) věcné 
nábor kluci (mladší i starší) věcné 
žákyně mladší  400 – 200 – 100  (cca. Prémie 1x100) 
žáci mladší  600 – 400 – 200    (cca. Prémie 3x100) 
žákyně starší  600 – 400 – 200  (cca. Prémie 3x100) 
žáci starší  800 – 600 – 300  (cca. Prémie 4x100) 
kadetky  800 – 600 – 300  (cca. Prémie 4x100) 
kadeti  1000 – 600 – 400  (cca. Prémie 5x100)  
juniorky      1000 – 600 – 400    
ženy open     1000 – 600 – 400  (cca. Prémie společně s juniorkami 500) 
junioři      2000 – 1000 – 500   
muži open     2000 – 1000 – 500  (cca. Prémie společně s juniory 2000) 
STAFETA mechanik    věcné 
ŠTAFETA děti     věcné 
     PRÉMIE budou vyhlášeny během závodu pro danou skupinu 
 
Vyhlášení: proběhne vždy po dojetí kategorie chlapecké, dívky tak mají čas se upravit - 
Výsledkový servis:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/16na23tc428hg-D_4G8z3w_NydFSOBN0T-
ZbP0o34sCA/edit?usp=sharing 
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Mapka závodu:  

 
 
Předpis závodu : 
 
Štafeta mechanik s výměnou předního kola 
V závodě startuje 3 členné družstvo. Na start se postaví první závodník z každého družstva. Odstartuje a jede 1 okruh. Mezi tím se 
na start postaví jeho následovník z družstva s vlastním kolem bez předního kola. První závodník vymontuje si sám své pření kolo a 
posílá ho kolegovi, ten je musí zachytit a namontovat si ho sám do svého stroje, pak pokračuje v závodu, dále druhý předá přední 
kolo třetímu závodníkovi z družstva a ten sprintuje do cíle závodu. Přední kolo letos může být i na rychloupínák. Vidlice musí mít 
ochranné zarážky, tak aby se rychloupínákem točilo. 
Pokud družstvo nebude startovat ve stejných dresech, organizátor vyřeší tuto situaci barevnou páskou na ruku.  
 
Štafeta děti+jeden dospělý 
Štafeta se skládá z jednoho dospělého a tří dětí. Děti nesmí překročit v součtu 30 let. Za každý překročený rok bude již na startu 
stanovena penalizace v poměru 1 rok navíc = 7 sec. opoždění startu. Štafetu odstartují dospělí nafouknutím balonku pořadatelskou 
pumpou do prasknutí a jedním okruhem na kole. Pak předávají sukýnku na suchý zip bez cizí pomoci dalšímu členu. Vítězem bude 
ten, kdo protne pásku jako první po absolvování všech předávek a objetí všech okruhů.  
 
Ustanovení: 
Závod se koná podle pravidel cyklistiky ČSC a tohoto rozpisu. Všichni účastníci se závodu zúčastňují na vlastní nebezpečí, 
pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Všichni účastníci musí dodržovat ustanovení zákona č. 361/200 
Sb. a jsou povinni uposlechnout pokynů policie, pořadatelů a rozhodčích. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn 
oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídatelných okolností. Všichni závodníci musí mít na trase závodu řádně upnutou 
cyklistickou přilbu! Podmínkou je i licence ČSC pro rok 2021 a u náboru podpis zákonného zástupce.  
 
Petr Beneš – ředitel závodu. 

 

 

Propozice schváleny: 21.7. 2021 v Brně, Lukáš PETR, JmKSC 


