
 
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V DRÁHOVÉ CYKLISTICE 2022 

žáků, kadetů, juniorů, žákyň, kadetek, juniorek, žen  
VYTRVALOSTNÍ DISCIPLÍNY 

 
 
 
 
 
       
  
 

 
 

POŘADATEL  TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KOVO, Z.S., Nad Kapličkou 3324/15, 100 00 Praha 10 
   info@kovopraha.cz www: kovopraha.cz   
 
TERMÍN   STŘEDA 20. 7. 2022 – PÁTEK 22. 7. 2022 
 
MÍSTO   Velodrom Třebešín, Nad kapličkou 3324/15, 100 00 Praha 10, délka dráhy 333 m, beton 
 
ŘEDITEL ZÁVODU Jaroslava Mixová 
   Tel. 602 278 050, e-mail: mixova@kovopraha.cz 
 
HLAVNÍ ROZHODČÍ Markéta Jandová, tel. 733 126 871 
 
KANCELÁŘ ZÁVODU Velodrom Třebešín, klubovna 1. patro 
 
STARTUJÍ  žáci mladší, žáci starší, kadeti, junioři, žákyně mladší, žákyně, kadetky, juniorky, ženy 
 
POSTUPOVÝ KLÍČ NA MČR: 
Na všechny závody MČR starších žáků, kadetů a juniorů postupuje 24 sportovců z průběžného pořadí daného ČP a 2 
závodníky má výlučné právo jmenovat dráhová komise, pokud DK svého práva nevyužije startuje prvních 26 
sportovců z průběžného pořadí ČP na dráze. V případě, že některý závodník nestartuje, posouvají se sportovci dle 
aktuálního pořadí v ČP do počtu 26. Pokud nebude v celkovém hodnocení ČP 26 závodníků, je možno 10 dnů před 
konáním MČR požádat dráhovou komisi o donominování závodníků v dané kategorii do celkového počtu 26. 
Celkem startuje 26 závodníků  
Závody družstev: Startují všechna řádně přihlášená družstva. 
Na všechny závody MČR kategorie žákyň, kadetek a juniorek ve všech disciplínách startují všechny řádně přihlášené 
závodnice. 
V případě, že v kategorii žákyně se nominují závodnice v počtu méně jak 10, startují tyto ve společné kategorii s 
kadetkami. 
V případě, že v kategorii kadetek se nominují závodnice v počtu méně jak 10, startují tyto ve společné kategorii se 
žákyněmi. 
 
STARTOVNÉ  300,- Kč / osobu na účet pořadatele do 19.7.2022 

Číslo účtu: 1527393001/5500, v.s. 7008, do poznámek uvést název klubu nebo jméno 
sportovce. 
Startovné na místě: 450,- Kč. Možnost platit kartou. 

 

PREZENTACE  v kanceláři závodu, Velodrom Třebešín 
   středa 20. 7. 2022    830-930 hod. 

čtvrtek 21. 7. 2022     800-830 hod 
pátek 22. 7. 2022 800- 830 hod 

 
TECHNICKÁ PORADA středa 20. 7. 2022 10:30 hod. klubovna 1. patro 
 

PŘIHLÁŠKY SPORTOVCŮ data.ceskysvazcyklistiky.cz, do 19. 7. 2022   
 
 
 
 



PŘEDPIS Závod se řídí pravidly UCI, antidopingových pravidel UCI, pravidel ČSC, nařízení Úřadu 
vlády ČR a Metodického pokynu pro pořadatele cyklistických závodů ČSC. 

   Každý závodník předloží při prezentaci platnou licenci ČSC. 
   Každý závodník startuje na své nebezpečí. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé 
   ani jimi způsobené. Program může být na poradě 20.7. dle počtu startujících upraven. 
 
CENY První tři závodníci v každé kategorii obdrží medaili, vítězové v kategoriích junioři, juniorky, 

ženy obdrží mistrovský dres. 
  
ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ Maventis, s.r.o. 
 
 

KATEGORIE A DISCIPLÍNY 
 
ŽENY (Ž)   stíhací (3 km), stíhací družstev (4 km), scratch (30 kol) bodovací (72 a 6) 
JUNIORKY (Jky)  stíhací (2 km), stíhací družstev (4 km), scratch (22 kol) bodovací (60 a 6) 
KADETKY (Kky)  stíhací (2 km), stíhací družstev (3 km), scratch (12 kol) bodovací (48 a 6) 

ŽÁKYNĚ   stíhací (2 km), stíhací družstev (3 km), scratch (12 kol) bodovací (42 a 6) 

 
JUNIOŘI (J)   stíhací (3 km), stíhací družstev (4 km), scratch (30 kol) bodovací (72 a 6) 
KADETI (K)   stíhací (2 km), stíhací družstev (3 km), scratch (22 kol) bodovací (60 a 6) 

ŽÁCI STARŠÍ (Žst)  stíhací (2 km), stíhací družstev (3 km), scratch (12 kol) bodovací (48 a 6) 
ŽÁCI MLADŠÍ (Žml)  stíhací (2 km), stíhací družstev (3 km), scratch (12 kol) bodovací (30 a 6) 
 
V případě menšího počtu startujících v jednotlivých kategoriích, rozhodnou zástupci dráhové komise společně s hlavním 
rozhodčím o případném sloučení těchto kategorií. 

 
PROGRAM 

 
středa 20. 7. 2022 

 
10:30 Porada trenérů a vedoucích týmů u věže rozhodčích 
 
 
12:00  2 km - stíhací závod jednotlivců ve dvojicích Žml.,Žst, K    kvalifikace postupuje 4   

  2 km - stíhací závod jednotlivkyň ve dvojicích Žky, Kky, Jky  kvalifikace postupuje 4  
  3 km - stíhací závod jednotlivců ve dvojicích J, Ž   kvalifikace postupuje 4 

   
17:00 

2 km - stíhací závod jednotlivců ve dvojicích Žml.,Žst, K  finále 3-4,1-2 
2 km - stíhací závod jednotlivkyň ve dvojicích   Žky, Kky, Jky   finále 3-4,1-2  
3 km - stíhací závod jednotlivců ve dvojicích J, Ž   finále 3-4,1-2 
 
30 min po posledním finále vyhlášení vítězů 

 
čtvrtek 21. 7. 2022 

 
9:00  3 km - stíhací závod družstev     Žml., Žst., K sólo jízda kvalifikace, postupují 4 družstva 

3 km - stíhací závod družstev     Žky, Kky   sólo jízda kvalifikace, postupují 4 družstva  
4 km - stíhací závod družstev      J    sólo jízda kvalifikace, postupují 4 družstva  
4 km - stíhací závod družstev      Jky, Ž  sólo jízda kvalifikace, postupují 4 družstva  

 
12:00  3 km - stíhací závod družstev       Žml, Žst., K   finále 3-4,1-2 

3 km - stíhací závod družstev     Žk, Kky    finále 3-4,1-2 
4 km - stíhací závod družstev J, Jky, Ž    finále 3-4,1-2 

 
V případě menšího počtu startujících v ženských kategoriích, rozhodnou zástupci dráhové komise společně s hlavním 
rozhodčím o případném sloučení těchto kategorií.  
 
 
17:00  scratch    Žml, Žst,K, Žky, Kky, Jky, Ž, J   finále 
 



pátek 22. 7. 2022 
 
10:00  bodovací závod 30 kol á 6  Žml  finále 

bodovací závod 48 kol á 6  Žst   finále 
bodovací závod 60 kol á 6   K  finále 
bodovací závod 42 kol á 6  Žky   finále 
bodovací závod 48 kol á 6  Kky   finále 
bodovací závod 60 kol á 6  Jky  finále 
bodovací závod 72 kol á 6  Ž  finále 

  bodovací závod 72 kol á 6   J   finále 
 
30 min po posledním finále vyhlášení vítězů 
 
Rozpis byl schválen DK ČSC:  3.7.2022 


