
 

 

Generální partner ČSC                                                                                    Město Lázně Bělohrad 

                     
  

TECHNISERV CUP 2022  
 Český pohár mládeže a žen  

 časovka jednotlivců  

Carla.Kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem 

Pořadatel: Carla.Kupkolo.cz, Krkonošská 2850, Dvůr Králové n. L.  

Termín: sobota 6. srpna 2022 od 9:00 hodin  

Místo konání: Lázně Bělohrad (u lázeňského komplexu „Tree of Life“)  

Ředitel závodu: Mgr. Jiří Šorm tel: +420605576482  

Velitel trati: Jan Lukeš tel: +420602121021  

Hlavní rozhodčí: bude upřesněno  

Přihlášky: do: 4.8.2022 (24:00) na webu: www.nasecasomira.cz  

Kancelář závodu: pátek 5. 8. od 17:00 do 19:00 Sokolovna, Lázeňská 295, LB sobota 6. 8. od 

7:00 do konce závodu Sokolovna, Lázeňská 295, LB  

Prezentace: pouze v pátek 5. 8. 2022 od 17:00 do 19:00 v kanceláři závodu 

 Porada: pátek 5. 8. od 19:30 ve vestibulu Sokolovny LB  



 

 

Startovné: žáci a žákyně 190,-  

kadeti a kadetky 290,-  

junioři, juniorky a ženy 390,-  
Navýšení o 90,- Kč za zapůjčení aktivního čipu  

V případě pozdního přihlášení bude ke startovnému připočteno 100% ceny!  

Podmínka startu: platná licence národní cyklistické federace pro rok 2022 
Startují: 

 

Závodníci budou dále startovat kontinuálně v 30“, resp. 1’ intervalech dle kategorií!!!  

Čas startu 2 bloku, uvedený v tomto rozpise je orientační, a může být změněn z důvodu vyššího počtu  
startujících v 1 bloku závodu.  

Startovní interval: 30“(ml. žactvo, st. žákyně)  

1‘(ostatní kategorie)  

Trať závodu: zvlněný terén mezi městem Lázně Bělohrad a obcí Miletín a zpět (velmi kvalitní  povrch)  

Trať bude pro veřejnou dopravu uzavřena od: 8:45 do 15:00  

Po odstartování závodu je rozjíždění po trati zakázáno.  

https://mapy.cz/zakladni?planovani  

trasy&x=15.5931416&y=50.4286778&z=19&rc=9jSdfxZ9bs9j3gA1w79jSdfmDO&rs=
s 
tre&rs=stre&rs=stre&ri=92822&ri=92875&ri=92822&mrp=%7B%22c%22%3A111%7 
D&xc=%5B%5D&rut=1  

Předpis: Závod se koná dle platných pravidel cyklistiky a sportovně technických směrnic ČSC,  ustanovení 
rozpisu ČP mládeže a žen na silnici 2022 a ustanovení tohoto rozpisu  závodu. Všichni 
účastníci závodu startují na vlastní nebezpečí a náklady, a jsou  povinni uposlechnout 

9:00 žákyně st.  Počet okruhů  Počet kilometrů 

 žáci ml.  1  10.2 

 kadetky   10.2 

   10.2 

10:30    13.2 

 žáci st.  1  13.2 

 kadeti  1  13.2 

 juniorky a ženy  1  13.2 

 junioři  1  13.2 



 

 

pokynů pořadatelů, policie a rozhodčích.  

Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si  
vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu, a to z důvodů  
nepředvídatelných okolností.  

Závod se uskuteční dle zákona č. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.  

Vyhlášení výsledků: vítěz v každé kategorii obdrží ceny dle rozpisu ČP mládeže a žen na silnici 2022 

vyhlášení vítězů všech kategorií proběhne bezprostředně po dojezdu posledního   

juniora na parkovišti za kanceláří závodu  

Zdravotní zajištění: Nemocnice: ON Jičín tel: +420493582111 (nebo 112 !!!) 
Lékař závodu: bude upřesněno na poradě tel: +420  

Dopingová kontrola: dopingová kontrola bude prováděna dle pravidel UCI a antidopingového  výboru 
ČR v prostoru Sokolovny LB  

Mechanická vozidla: kategorie startující v intervalu 30` - tzn. žákyň ml. a st. a žáci ml. pojedou bez  
doprovodných vozidel!!!  

!!! všechna doprovodná vozidla musí být řízena řidičem s platnou licencí ČSC   

kategorie: team manager, trenér, řidič.   

Ad. mechanická voz.: prosím připravte si seznam řidičů včetně UCI ID, druhu vozidla, SPZ vozidla a týmové 
příslušnosti řidiče. Seznam bude vybírán při prezentaci. Jiná než nahlášená mechanická 
vozidla nebudou na trať závodu vpuštěna  

všechna mechanická vozidla budou najíždět za závodníky výhradně z ulice Lázeňské - 
za. prostorem startu ve směru jízdy (řadit se podle času startu závodníků!!!). Při  
dojezdu musí všechna doprovodná vozidla před cílem odbočit vpravo (cca 200m před  
cílem). Dále se držte na odbočkách vždy vlevo a dorazíte na parkoviště závodu č.1, 
nato  opět na ulici Lázeňskou (místo startu).  

Žádné doprovodné vozidlo nesmí projet cílovým prostorem!!!  

Řazení na start: posledním startujícím závodníkem v každé kategorii bude aktuální Mistr České republiky v  
časovce jednotlivců, pořadí ostatních závodníků bude určeno s přihlédnutím k aktuálnímu  
pořadí ČP.  

Ostatní ujednání: materiál použitý při závodě musí splňovat požadavky pravidel ČSC pro závody pořádaných  jako 
časovka jednotlivců, zejména články pravidel S0438 až S0450 a rozpisu Českého  poháru 
mládeže a žen 2022  

http://www.ceskysvazcyklistiky.cz/administrativa/3_pravidla   

kontrolní měření kol a převodů bude možné v prostoru startu od 8.00- 8:45 hod.   

Parkování: P1 - louka u rybníku „Pardoubek“ směr obec Brtev (asi 300m od startu)  P2 - zpevněná 



 

 

plocha za Sokolovnou v LB (u místa prezentace), cca 300m od startu  

Žádáme o výhradní dodržování určených parkovacích míst!!!  

Ubytování: http://www.lazne-belohrad.cz/mesto/ubytovani-a-restaurace/ubytovani/  

Hotel Hradec Mlázovice, Kemp Lužany, Kemp Miletín, Kemp Dachova, Autokemp U Věže  
Hořice…… 

Schváleno zástupcem STK dne: 24. 7. 2022  V:2022/31.1.podm. Ondřej 
Vačkář 


