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Pořadatel    CK Pardubice, zapsaný spolek, IČ: 09287329 
 
Termín konání sobota26. března, start první kategorie v 9:50 h 
 
Místo startu a cíle Pardubice, Třída Míru, před pojišťovnou KOOPERATIVA 
 
Ředitel závodu  Josef Říha, Na Drážce 1495, 530 03 Pardubice, mobil 724 895 086, 

e-mail: ckpardubice@gmail.com 
 
Hlavní rozhodčí  bude delegováno STK ČSC  
 
Přihlášky pro všechny kategorie do čtvrtka, 24. 3. 2022, 12:00 h na portálu 

https://nasecasomira.cz/ (bude spuštěno ve spolupráci s ČSC od 9. 3. 2022) 
 

Kancelář závodu kancelář pojišťovny Kooperativa, třída Míru 94, od 08:00 hodin do skončení závodu.  
 
Prezentace Prezentace závodníků bude ukončena 90 minut před startem příslušné kategorie 
 
Porada Porada dle rozpisu Carla Kriterijní ligy v 9:00 hod v kanceláři závodu. 
 Startovní čísla a čipy platí i pro nedělní silniční závod ve Slatiňanech 
 Za poškození, ztrátu, nevrácení čipu bude účtován poplatek ve výši 300 Kč 
 
Podmínka účasti platná licence na rok 2022 mimo kategorie nábor, mladší žactvo,hobby a nábor 
 V kategorii Hobby startují zájemci ve věku 16–60 let. Podmínkou účasti je dobrý 

zdravotní stav a kolo vyhovující předpisům ČSC. 
V kategorii Nábor děti ve věku 8 – 12 let. 

 
Startovné  Žáci, Žákyně - 100 Kč 

Kadeti a Kadetky -200 Kč, 
Juniorky, Junioři a Ženy -300 Kč,  
Muži ELITE, U23- 300 Kč. 
HOBBY – 300 Kč 
Nábor – ZDARMA 
Přihláška po termínu + 100 % 
Úhrada startovného pouze kartou, bankovním převodem, a to i v den závodu! 

 
Trať závodu   Městský okruh, start a cíl na Třídě Míru, nám. Republiky, Sukova tř., nám. 

T. G. Masaryka, Tř. Míru. Délka okruhu je 1,51 km, povrch 50% asfalt, 50% dlažba. 
 
Bodování    hladký závod – bez bodování 

prvenství na pásce – bodování 2-1 v každém kole vč. posledního  
Bodovací závod bodovaný okruh 5-3-2-1 bod, poslední okruh 10-6-4-2 body,  
průjezdy od prvního kola vždy první dva závodníci 2 a 1 bod 
V průběhu závodu mohou být vyhlašovány mimořádné prémiové spurty. 
 

Neutralizace  V případě uznaného pádu, defektu v prostoru depa neutralizace závodníka 1 okruh. 
Závodník po uznané neutralizaci se v posledním okruhu nemůže vrátit do závodu. 
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Kategorie závodníků a časový program: 

Předpokládaný start Kategorie Počet 
okruhů Bodování Délka 

(km) 

9:50 nábor 1 hladký závod 1,5 
10:00 Mladší žákyně 4 hladký závod 6 
10:20 Mladší žáci 8 prvenství na pásce 12 
10:45 Starší žákyně 8 prvenství na pásce 12 
11:10 Starší žáci 12 Bodovací závod, každý 3. okruh 18 
11:40 Kadetky 12 Bodovací závod, každý 3. okruh 18 
12:15 Kadeti 18 Bodovací závod, každý 3. okruh 27 
13:00 HOBBY 40+ a ženy 15 Bodovací závod, každý 3. okruh 22,5 
13:45 HOBBY 16-29 a 30-39 18 Bodovací závod, každý 3. okruh 27 
14:35 Juniorky 18 Bodovací závod, každý 3. okruh 27 
15:20 Ženy 21 Bodovací závod, každý 3. okruh 31,5 
16:10 Junioři 21 Bodovací závod, každý 3. okruh 31,5 
17:00 ELITE, U23 50 Bodovací závod, každý 5. okruh 75 

 
Předpis  Závod se koná podle Pravidel cyklistiky ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. Každý se 

závodu účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani 
jimi způsobené.  
V případě malého počtu přihlášených je možné sloučení kategorií dle směrnice ČSC. 
Rozhodnutí o případném sloučení kategorií bude oznámeno na poradě, včetně 
upraveného časového rozpisu závodu.  
V kategoriích, kde budou vydávány čipy, jsou závodníci povinni je upevnit dle pokynů 
pořadatele. Pro závod Carla Kriterijní ligy platí specifická technická ustanovení před 
ustanovením tohoto rozpisu.  
Při ztrátě okruhu je závodník odvolán ze závodu rozhodčím v pilotním vozidle nebo 
rozhodčími na pásce červeným praporkem.  
Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů 
nepředvídatelných okolností. 
Okruh bude uzavřen pro veřejnou dopravu od 09:00 hodin až do konce závodů. 

 
Podpisové archy Všichni závodníci jsou povinni se podepsat do podpisových archů, které budou 

vystaveny v prostoru startu 30 minut před startem dané kategorie. Ukončení podpisů je 
15 minut před startem dané kategorie 

 
Vyhlášení, ceny vyhlášení vítězů bude provedeno IHNED po startu další kategorie, 
 ceny v kategoriích mládeže a žen dle rozpisu Carla Kriterijní ligy 2022 
  v kategorii ELITE ceny finanční 

 
       za prémiové spurty ceny finanční a věcné 
  První závodník kategorie ELITE v cíli posledního okruhu získá POHÁR PRIMÁTORA 

MĚSTA PARDUBIC 
  První ́juniorka na pásce v cíli získává POHÁR EKOLOGA 
 HOBBY kategorie – první 3 závodníci v každé kategorii ceny věcné 

Kategorie 1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo 6. místo 7. místo 8. místo 9. místo 10. místo
Elite 10 000 Kč 7 000 Kč 5 000 Kč 3 000 Kč 1 500 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč
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Šatny a sprchy  bude oznámeno v kanceláři závodu 
 
Parkování    sledujte aktuální pokyny na www.ckpardubice.cz/kriterium 
 
Zdrav.zajištění  RESCUE PARDUBICE, z.s., Tel: +420 775 699 155 

Nemocnice Pardubice (+420) 466 011 111 nebo (+420) 467 431 111  
Lékař závodu    bude vyvěšeno v kanceláři závodu a na poradě 
 
Doping  Dopingová kontrola bude prováděna dle pravidel antidopingového výboru ČR a UCI 

v prostoru Enteria areny, místo bude označeno cedulí DOPING 
 

Ubytování pořadatel nezajišťuje, z důvodu konání Techniserv Cupu následující den v neděli 27.3. 
zasíláme možnost ubytování na vlastní náklady: 

• Penzion U Nováků, Bítovany 
• Penzion Obora, Trpišov 
• Penzion a restaurace Po Zámkem, Slatiňany 
• paní Dočkalová, Chrudim - 3 penziony, telefon 775 124 186 
• Včelařská škola, Nasavrky 

 
COVID-19    Pořadatel se bude řídit aktuálními opatřeními a předpisy v den konání závodu.  

Pořadatel bude ve spolupráci s akreditovanou laboratoří MEDILA provádět na 
místě testování závodníků, pokud to aktuální situace bude vyžadovat 
Sledujte aktuální informace zde: www.ckpardubice.cz/kriterium 

 
Mapa okruhu   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parkování  místa k parkování budou upřesněna, sledujte aktuality na: www.ckpardubice.cz/kriterium 
 
 
 
 

   Josef Říha 
ředitel závodu 
 
 

 
 
 
Schváleno zástupcem silniční komise ČSC 
Dne: 5. 3. 2022 
V:2022/4/1 
 
     Ondřej Vačkář 


