
  

                              
                     

 

       
CARLA kriterijní liga 

  
        SSTTEEVVEENNSS  --  GG..BBEENNEEDDIIKKTT    

SSOOBBĚĚSSLLAAVVSSKKÉÉ  OOKKRRUUHHYY  22002233  --  4466..rrooččnnííkk  
CARLA kriterijní liga 

 
 
Pořadatel:   G.BENEDIKT ŠVEC CYKLOTEAM Želeč, Město Soběslav. 
 
Termín:   Sobota 8.dubna 2023 – 9:45 hodin. 
Start a cíl:  Soběslav, náměstí Republiky. 
 
Ředitel závodu: Martin Švec, Soběslav, info@cykloteam.cz, tel.: 603 836 119 
Sekretář závodu: Robert Skála, Soběslav, tel.: 771 155 060 
Hlavní rozhodčí: Zdeněk Fous, Příbram, tel.: 777 695 866 
Přihlášky: https://data.ceskysvazcyklistiky.cz/kalendar/zavod?race_id=2884 
  do 06.04.2023 12:00hod  
 
Kancelář závodu: V budově ZŠ tř. Dr. Edvarda Beneše 50/18 (cca 400m od startu proti směru jízdy závodu) 

od 8:00 do konce závodu. 
Prezentace: V sobotu 8.dubna 2023 od 8:00 hodin. 
   Uzávěrka vydávání startovních čísel je vždy 90 minut před startem příslušné 
kategorie. 
 
Porada vedoucích týmů: V kanceláři závodu v 8:45hod 
Podmínka účasti: Platná licence na rok 2023. 
Startovné: Přihlášení v termínu – muži, ženy, junioři, juniorky, kadeti a kadetky 400,-Kč, žáci, 

žákyně, 250,-Kč, nábor zdarma. Při neúčasti se startovné nevrací. Platba v kanceláři 
závodu. Přihláška po termínu: +100% 

 
 



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

účastníci se závodu zúčastňují na vlastní nebezpečí a na své náklady, pořadatel neručí za 
škody účastníkům závodu vzniklé ani jimi způsobené, pořadatel si vyhrazuje právo 
uskutečnit nutné technické změny oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných 
okolností. 

Trať závodu:  Okruh ulicemi města Soběslavi dlouhý 1500metrů, start a cíl je na náměstí Republiky. 
   Okruh bude uzavřen pro veřejnou dopravu od 8:00 hodin. 
 
 
Startují:     9:45 hod.- nábor  1 okruh, hladký závod 
   10:00 hod.- mladší žáci  6 okruhů, hladký závod 
   10:20 hod – ml., st .žákyně 6 okruhů, hladký závod, společný závod, hodnocený zvlášť 
   10:40 hod.- starší žáci  12 okruhů, každý třetí okruh bodovací 
   11:20 hod.- kadetky  12 okruhů, každý třetí okruh bodovací 
   11:55 hod.- kadeti  21 okruhů, každý třetí okruh bodovací 
   13:05 hod.- ženy, juniorky 18 okruhů, každý třetí okruh bodovací 
   13:55 hod.- junioři  30 okruhů, každý třetí okruh bodovací 
   15:15 hod.- muži   50 okruhů, každý pátý okruh bodovací 
 
Bodování: V bodovaném okruhu první 4 závodníci získají 5-3-2-1 bod, poslední okruh 10-6-4-2 body,  
  Závodník dostižený o jeden okruh je povinen odstoupit ze závodu. 
Neutralizace: V případě uznaného defektu nebo pádu - 1okruh neutralizace v prostoru startu a cíle. 

Závodník se po uznané nehodě nemůže vrátit do závodu v posledním okruhu. V takovém 
případě bude závodník klasifikován na místě, které odpovídá umístění dle počtu do té doby 
získaných bodů.  

 
Ceny:  Dle rozpisu Carla kriterijní ligy 2023. Peněžité a věcné.  
   V průběhu závodu mohou být v jednotlivých kategoriích vyhlášeny zvláštní prémie. 
 
Zdravotní zajištění: ZS Tábor 
Lékař závodu: Bude upřesněno na poradě závodu. 
Upozornění: Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nízkého či vysokého počtu přihlášených závodníků 

sloučit, případně rozdělit, startující kategorie. Rozhodnutí o sloučení či rozdělení kategorií 
bude sděleno na poradě. 

  Za ztrátu, nevrácení nebo poškození čísla bude účtován poplatek 500,- Kč   
 
GDPR:    Účastník závodu souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely evidence na startu a 

v cíli. Činnost na závodě bude audio-vizuálně dokumentována (publikování fotografií a 
videí) v rámci jeho redakční a propagační činnosti. Za zveřejněné záznamy zodpovídá 
ředitel závodu. 

Ubytování:  Pořadatel nezajišťuje. 
 
 
   Rozpis tohoto závodu schválen zástupcem silniční komise ČSC dne: 7. 3. 2023 
   V2023/5/1 Ondřej Vačkář  
 
  
 
Martin Švec v.r. ředitel závodu            
 
Robert Skála v.r. sekretář závodu 
 
www.cykloteam.cz  ,  info@cykloteam.cz 


