
 

 
 
 
 
 

TURNÉ 4 DRAH 
 

Český pohár mládeže 2022 v dráhové cyklistice  
 
 

Pořadatelé:   SK Petřín Plzeň, Lobezská 22, Plzeň         
Datum konání:  13.7.2022  
Hodina startu: 12:00 hod   
Místo konání:  Velodrom Plzeň, Lobezská 22      
Ředitel závodu:  Václav Novák, tel: 602494826, e-mail:  cyklistika@petrinplzen.cz  
Hlavní rozhodčí:      Kozák Pavel 
Startují:   žáci, kadeti, žákyně, kadetky, juniorky, ženy, junioři + muži 
Podmínka účasti:  platná licence na rok 2022 
Přihlášky:  https://data.ceskysvazcyklistiky.cz/ 
Kancelář závodu: velodrom Plzeň od 9:30 hod 
Startovní čísla:  v kanceláři závodu od 9:30, výdej bude ukončen v 11:00 
Startovné:               200,- Kč pro všechny kategorie.  
Šatny a sprchy: na 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. V případě menšího počtu startujících budou kategorie sloučeny.  

Ceny: první tři závodníci v kategorii žáci, žákyně, kadeti, kadetky obdrží věcné 
ceny; junioři, juniorky, ženy, muži finanční ceny 

Lékařské zabezpečení: bude upřesněno 
Doping:   velodrom Plzeň 
Disciplíny:  Omnium (scratch, tempo race, vylučovací závod, bodovací závod) 



Hodnocení:             Z prvních tří závodů omnia jsou vyhotoveny kompletní průběžné výsledky. 
Pouze v těchto třech závodech omnia obdrží vítěz každého závodu 40 bodů, 
každý druhý 38, každý třetí 36 atd. Každý závodník, který v závodě obsadí 
21. a další místo, obdrží 1 bod. Vedoucím jezdcem před bodovacím 
závodem je jezdec s největším součtem bodů z předchozích tří závodů. S 
tímto počtem bodů závodník nastupuje do bodovacího závodu. K těmto 
bodům se v průběhu bodovacího závodu přičítají body získané v 
bodovacích sprintech a přičítají/odečítají body za získané/ztracené okruhy. 
Průběžné celkové výsledky omnia se mění v průběhu bodovacího závodu. 
Vítězem omnia se stává závodník s nejvyšším celkovým součtem bodů po 
bodovacím závodě. 

Rozpis schválen DK ČSC 7.7.2022 v Praze  
  
Program:  
11:15 porada vedoucích  a trenérů  
12:00 začátek závodu   
 žáci Scratch 8 kol 
 žákyně + kadetky Scratch 8 kol 
 kadeti Scratch 10 kol 
 juniorky + ženy Scratch 13 kol 
 junioři + muži Scratch 19 kol 
    
 žáci Tempo Race 8 kol 
 žákyně + kadetky Tempo Race 8 kol 
 kadeti Tempo Race 10 kol 
 juniorky + ženy Tempo Race 13 kol 
 junioři + muži Tempo Race 19 kol 
    
 žáci vylučovací závod  
 žákyně + kadetky vylučovací závod  

 kadeti vylučovací závod  

 juniorky + ženy vylučovací závod  
 junioři + muži vylučovací závod  

    
 žáci bodovací závod 25 kol á 5  10km 
 žákyně + kadetky bodovací závod 20 kol á 5  8km 
 kadeti bodovací závod 40 kol á 5  16km 
 juniorky + ženy bodovací závod 50 kol á 5  20km 
 junioři + muži  bodovací závod 55 kol á 5  22km 

Bodování 5b, 3b, 2b, 1b, poslední okruh se boduje dvojnásob. 
Průjezdy bodované nejsou. 
V případě defektu nebo pádu 3 kola neutralizace. 


