
 

 

OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE V OLOMOUCKÉM KRAJI 2022 
PROPOZICE  

CYKLISTIKA 

           
Datum konání:  pondělí 27. 6. 2022 BMX 

   Úterý 28. 6. 2022 MTB 

   Středa 29. 6. 2022 dráha     

Organizátor:    Olomoucký svaz cyklistiky  

Místo konání:  dráhové disciplíny: Prostějov velodrom, Kostelecká 4468/49, Prostějov 796 01  

BMX a MTB: BMX areál, Uničov-Šibeník u vodojemu, Mohelnická 859, Uničov,78391 

Disciplíny:     BMX, MTB – Cross-country, Dráha 

   (500m p.s., 2km p.s., scratch)   

Svazový koordinátor: Jakub Edr +420 607 040 066 
Ředitel závodu: dráha: Petr Šrámek 

    tel: +420 777 337 368, email: p.sramek@seznam.cz 

BMX: Jiří Linhart, 

  tel: +420 734 601 995, email: linhartteam@seznam.cz 

MTB: Roman Brandýs 

  tel: +420 602 749 227, email: brandys@volny.cz 

Technický delegát:  Cetkovský Martin 

    tel: +420 607 510 181, email: martin.cetkovsky@seznam.cz  
Hlavní rozhodčí:    

Kancelář závodu/ porady a losování:     
BMX: BMX areál, Uničov-Šibeník u vodojemu 

- Prezentace a výdej startovních čísel 9:00h-10:30h  

- Porada trenérů a vedoucích družstev v 11:00h 

MTB: BMX areál, Uničov-Šibeník u vodojemu 

- Prezentace a výdej startovních čísel 9:00h-10:30h  

- Porada trenérů a vedoucích družstev v 11:00h 

Dráha: velodrom Prostějov – Kostelecká 4468/49, Prostějov 

- Prezentace a výdej startovních čísel 9:00h-10:30h  

- Porada trenérů a vedoucích družstev v 11:00h 

Soutěžní kategorie:   žáci starší (rok narození 2008 – 2009) 

    žákyně starší (rok narození 2008 –2009) 



 

 

   kadeti (rok narození 2006 – 2007)  

 kadetky (rok narození 2006 – 2007) 

Počet účastníků: každý kraj může nominovat maximálně 2 závodníky v každé kategorii a 2 

osoby doprovodu, celkem 10 osob za kraj  

Podmínky závodů:  Účastnit se mohou pouze závodníci nominovaní příslušným krajem dle místa 

trvalého bydliště v termínu stanoveném pořadatelem. 

Závodníci startují v reprezentačních dresech jednotlivých krajů. 

Disciplína 1:   dráha – 500m p.s. 

dráha - stíhací závod jednotlivců na 2km 

dráha – scratch (žáci 18kol, žákyně 18kol, kadeti 25kol, kadetky 25kol) 

Pro dráhové závody platí převody pro kategorii kadeti a kadetky: 48/15 , žáci a žákyně: 48/17. Všichni 
závodníci mohou startovat pouze na drátových výpletech. Všechny dráhové disciplíny se jedou na 
klasických dráhových kolech „bodovačkách“ 

 

Disciplína 2:   BMX – Systém závodu BMX 
1. Závod BMX se pojede na bikrosových speciálech. 
2. Povinná výbava - integrální přilba, dlouhoprsté rukavice. Doporučené jsou 
chrániče kolen, loktů příp. těla 
3. Systém závodu: 

V závodě se pojede první jízda individuálně na čas (dle rozlosování, které proběhne na poradě závodu), ze 
které postoupí prvních 12 závodníků a závodnic v každé kategorii do hromadných startů. Dále se pojedou 
tři jízdy po 4 závodnících, ze kterých postoupí vždy první dva závodníci a závodnice do semifinále, ostatní 
závodníci z těchto jízd pojedou opravnou jízdu, ze které postoupí první dva závodníci také do semifinále. 
V semifinále budou startovat dvě jízdy po 4 závodnících a z každé jízdy postupují první dva do finále. 
Finálová jízda bude tedy ve čtyřech závodnicích. Zbylý 4 závodníci ze semifinále pojedou finále B o 5.-
8.místo. 
Disciplína 3:  MTB – Cross-country (žáci 25min + 1 kolo, žákyně 25min + 1 kolo, kadeti 

35min +1 kolo, kadetky 35min + 1 kolo) 

Soutěžní pravidla:  závodí se podle soutěžního řádu ČSC pro rok 2022, vše co není obsaženo v 

soutěžním řádu, se řídí platnými pravidly upřesněnými na poradě trenérů a 

vedoucích týmů        

Přihlášky:    prostřednictvím příslušného kraje v rámci akreditačního  

systému ODM 2022 do termínu stanoveného pořadatelem 

Uzávěrka přihlášek:  26. 5. 2022 

 
 
 



 

 

Časový harmonogram:     

BMX 27.6.2022 
- 9:00h – 10:30h výdej startovních čísel a prezentace 

- 11:00h porada trenérů a vedoucích družstev 

- 11:00 - 12:00h oběd v místě startu 

-  13:00h pořadí startu kategorií žákyně, žáci, kadetky, kadeti (jmenovité 

losování startu proběhne na poradě trenérů) 

Hodiny otevřeného tréninku BMX: v den startu od 9 -12h 

 
MTB 28.6.2022  

- 9:00h – 10:30h výdej startovních čísel a prezentace 

- 11:00h porada trenérů a vedoucích družstev 

- 12:00 - 13:00h oběd v místě startu 

-  14:00h pořadí startu kategorií žákyně, žáci, kadetky, kadeti  

Hodiny otevřeného tréninku MTB: v den startu od 9-12h 

Dráha 29.6.2022  
- 9:00h – 10:30h výdej startovních čísel a prezentace 

- 11:00h porada trenérů a vedoucích družstev 

- 12:00 - 13:00h oběd v místě startu 

-  14:00h start 500m p.s. - pořadí startu kategorií žákyně, žáci, kadetky, kadeti 

(jmenovité losování startu proběhne na poradě trenérů) 

- Dále navazuje start stíhací závod jednotlivců na 2km p.s. - pořadí startu 

kategorií žákyně, žáci, kadetky, kadeti (jmenovité losování startu proběhne na 

poradě trenérů) 

- Dále navazuje start scratch - pořadí startu kategorií žákyně, žáci, kadetky, 

kadeti 

Hodiny otevřeného tréninku na dráze: v den startu od 9-12h 

 

Časový harmonogram může být upraven dle vysílání ČT. 

 

Protesty:     dle soutěžního řádu ČSC písemně hlavnímu rozhodčímu do 20 minut po 

zveřejnění výsledků  

Vyhlášení výsledků:  vyhlášení výsledků po kategoriích proběhne vždy v areálu do 30 minut po 

skončení závodů všech kategorií, předání medailí a diplomů proběhne dle 

celkového programu ODM  



 

 

Ceny:      soutěžící na 1. – 3. místě obdrží medaili a diplom  

soutěžící na 4. – 6. místě obdrží diplom  

Zdravotní zajištění:   po celou dobu závodů je zajištěna zdravotní služba  

 

 

Schválil: 
Za Český svaz cyklistiky 

Jakub Edr 

V Praze dne 1.10.2021 


