
Tělovýchovná jednota Stadion Louny, oddíl cyklistiky 
 

R   O   Z   P   I   S 
25. ročník Mléčný závod 

Mezinárodní etapový závod kadetů, juniorek a žen 
 

Pořadatel:   Z pověření Českého svazu cyklistiky TJ Stadion Louny, 
    e-mail: milani@seznam.cz 
 

Termín a místo:  Pátek 6. července - neděle 8. července 2012   Tuchořice, Lenešice, Výškov, Dobroměřice. 
 

Ředitel závodu:  Mgr. Milan Chrobák, Fügnerova 1978, 440 01  Louny, tel.:+420 602 260 005. 
 

Hlavní rozhodčí:  Simona Davídková, Louny 
 

Přihlášky:   Do 29.6.2012   www.cyklovysledky.cz    ( http://prihlasky.cyklovysledky.cz/ )  
    V kopii:  milanni@seznam.cz    
    V přihlášce uvést požadavek na ubytování a stravování. 
 
Prezentace:   V pátek 6. 7. 2012 od 13:00 hodin v restauraci v Tuchořicích. 

Ukončení výdeje startovních čísel je v 15:00 hodin. 
V sobotu a v neděli bude kancelář na velodromu TJ Stadion Louny. 

Podmínka účasti:  Platná licence pro rok 2012.U náboru platná lékařská prohlídka. 
    Zahraniční účastníci musí mít uzavřeno zdravotní pojištění pro pobyt v České republice. 
Vklad účastníků:  Každý účastník zaplatí vklad 200,- Kč jako částečnou úhradu nákladů. 
 
Startují:   3 – 6 členná družstva kadetů ročníku narození 1996 – 1997. 

Závodníci mají povolena pouze kola s drátovým výpletem a převodem 6,94 m/ot. 
Složení družstev nahlásí vedoucí při prezentaci. 
V sobotu 7. 7. 2012 odpoledne ve vloženém závodě: 
kategorie náboru, mladších a starších žáků. 

    

Program závodu:  Pátek 6. července - I. etapa - start v 17:00 hodin ( 6 x 10 km, tj. 60 km). 
    Silniční okruh Tuchořice – Třeskonice – Liběšice – Dubčany – Tuchořice  (6x). 
    Vrchařské prémie v místě průjezdu obcí Třeskonice ( 6x) 
    Okruh bude protisměrně uzavřen pro veřejnou dopravu od 16:45 hodin až do konce závodu. 
     

Sobota 7. července - II. etapa - start v 9:30 hodin (časovka jednotlivců na 13 km). 
    Na trati  Lenešice – Postoloprty – Výškov – Břvany –  Lenešice. 
    Startuje se v opačném pořadí soutěže jednotlivců. 
    Trať bude protisměrně uzavřena pro veřejnou dopravu 30 minut před startem až do konce závodu. 
     

Sobota 7. července - III. etapa - start v 15:30 hodin (28 x 1,1 km, tj. 30 km). 
    Okruhy ulicemi obce Výškov  jeden okruh je dlouhý 1,1 km, 
    Hladký závod na 28 okruhů.Vítězem této etapy se stává závodník, který první projede cílem. 
    Neutralizace: Při pádu nebo defektu 1 okruh. 
    Vložený závod nábor, mladší žáci, starší žáci  2 okruhy hladký závod. 

Okruh bude uzavřen pro veřejnou dopravu od 15:00 hodin až do konce závodu. 
     

Neděle 8. července - IV. etapa - start v 9:00 hodin (5 x 13,8 km, tj. 69 km). 
    Silniční okruh Louny - Dobroměřice - nájezd na okruh – Nečichy – Chraberce – Mnichovský Týnec –  
    Chožov – Nečichy (5x) –  do cíle v Chrabercích. 
    Vrchařské prémie v místě průjezdu obcí Chraberce (5x). 
    Okruh bude protisměrně uzavřen pro veřejnou dopravu 30 minut před startem až do konce závodu. 
    Celková délka závodu je 172 km. 
 
Zdravotní zabezpečení: MUDr. Jan Semrád, Záchranáři Žatec. 
 
Stravování a ubytování: Příspěvek na zajištění ubytování a stravování je 1.200,- Kč. 
    Stravování začíná v pátek 6. 7. večeří a končí v neděli 8. 7. 2012 obědem. 
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TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
1. Předpis 

Závod se koná podle platných pravidel cyklistiky ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. 
Závod se jede za částečně omezeného silničního provozu, přesto musí všichni účastníci dodržovat 
ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. a uposlechnout pokynů policie, 
pořadatelů a rozhodčích. Každý účastník se závodu zúčastňuje na vlastní nebezpečí, pořadatel neodpovídá 
za škody účastníkům vzniklé nebo jimi způsobené. 
Pořadatel si vyhrazuje právo nutných změn proti tomuto rozpisu z důvodu nepředvídatelných okolností. 

2. Dopingová kontrola 
Provádí se podle vládní směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu. 

3. Značení tratě 
Kilometráž bude vyznačena viditelnými tabulemi. Kilometr „0“ (oficiální start závodu) bude vyznačen dobře 
viditelnou páskou (4 cm širokou) napříč celé šířky vozovky a transparentem s nápisem “START“ 
Dále bude značeno 25, 20, 10, 5, 4, 3, 2, km. 
Poslední 1 km před cílem závodu bude signalizován červeným praporkem. 
Dále budou značeny poslední metry zbývající do cíle závodu - 500, 300, 200, 150, 100 a 50 m. 
Cíl závodu bude dobře viditelnou páskou (4 cm širokou) napříč celé šířky vozovky a transparentem 
s nápisem “CÍL“. 
U časovky jednotlivců (II. etapa) bude kilometráž značena sestupně, každý kilometr. 
Prémie (rychlostní i vrchařské) budou vyznačeny obdobně jako cíl závodu a to tabulemi s nápisem “PRÉMIE“ 
a dále metry, které chybějí do této mety (1 000, 200 a 100 m). 

4. Ochranné pásmo před cílem etapy 
Ochranné pásmo před cílem etapy je dlouhé 3 km. Je-li závodník postižen pádem, defektem nebo 
mechanickou nehodou uznanou rozhodčími v tomto pásmu 3 km před cílem etapy s hromadným startem, 
bude mu přidělen čas závodníků (závodníka), se kterými (kterým) jel společně v okamžiku nehody. Bude 
klasifikován v pořadí, v jakém projel cílem. Není-li závodník schopen protnout cílovou metu v důsledku pádu, 
který byl konstatován rozhodčími v pásmu 3 km před cílem etapy s hromadným startem, bude klasifikován 
na posledním místě v etapě a bude mu přidělen čas závodníků (závodníka), se kterými (kterým) jel společně 
v okamžiku pádu. 

5. Mechanická vozidla 
Označení se bude vydávat na technické poradě v pátek v 15:15 hodin v kanceláři závodu v Tuchořicích proti 
předložení funkcionářské licence na rok 2011. Vozidla, která svými rozměry neodpovídají platným pravidlům, 
nebudou do konvoje zařazena.Do konvoje bude zařazeno vždy 1 auto za příslušný kraj nebo stát. 
Pořadí:   1. etapa - losováno na poradě vedoucích, 

2. etapa - povolena mechanická vozidla za každým závodníkem, 
3. etapa - pevné stanoviště v místě startu a cíle, 
4. etapa - podle průběžného pořadí soutěže jednotlivců. 

Vozidlo, které je součástí cyklistického závodu, může být označeno reklamními samolepkami dodanými 
pořadatelem. 

6. Podpisové archy 
Každý závodník je povinen se vlastnoručně podepsat před startem každé etapy (i časovky) do podpisových 
archů, které budou vystaveny v prostoru startu minimálně 30 minut před startem etapy. 

7. Vypsané soutěže 
 a) soutěž jednotlivců 

 Vítězem se stane závodník s nejnižším součtem všech časů z jednotlivých etap, včetně bonifikace a trestů. 
 Při rovnosti časů u více závodníků v konečném hodnocení na konci závodu rozhoduje: 

1. nižší zlomky sekund naměřené dotyčným závodníkům v časovce jednotlivců, 
2. nižší součet umístění v jednotlivých etapách, 
3. lepší umístění v poslední etapě. 

Vedoucí závodník obdrží žlutý trikot, ve kterém je povinen startovat. 
b) bodovací soutěž jednotlivců 

Hodnotí se podle pořadí v cíli každé etapy takto: 
etapa s hromadným startem 1. až 15.místo  30, 25, 20, 16, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 bod, 
časovka jednotlivců   1. až 10. místo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 bod. 
Vítězem této soutěže se stane závodník s největším počtem bodů. V případě rovnosti bodů u více 
závodníků na konci závodu rozhoduje: 

1. vyšší počet vítězství v jednotlivých etapách 
2. vyšší počet vítězství v rychlostních prémiích 
3. lepší umístění v celkovém pořadí soutěže jednotlivců. 

Vedoucí závodník obdrží bílý trikot, ve kterém je povinen startovat. 
  
 



c) soutěž družstev 
Hodnocení soutěže družstev v jednotlivých etapách se provádí podle součtu individuálních časů prvních 
tří závodníků každého družstva.V případě rovnosti časů u více družstev v klasifikaci etapy jsou příslušná 
družstva rozdělena: 

1. podle lepšího součtu umístění prvních tří závodníků družstva v dané etapě. 
2. v případě další rovnosti jsou družstva rozdělena podle umístění jejich nejlepšího závodníka v cíli 
 příslušné etapy. 

Celkové hodnocení družstev se provádí podle součtu individuálních časů prvních tří závodníků družstva 
dosažených ve všech hodnocených etapách.V případě rovnosti časů u více družstev v celkové klasifikaci 
družstev rozhoduje: 

3. vyšší počet prvních míst v hodnocení družstev v jednotlivých etapách, 
4. dále vyšší počet druhých míst, atd. 

Pokud ani takto nelze družstva rozdělit, rozhoduje umístění nejlepšího závodníka družstva v celkovém 
pořadí soutěže jednotlivců.Tato soutěž není honorována trikotem. 
d) vrchařská soutěž 
Sestává se z 11 vrchařských prémií.Bodují se první čtyři závodníci, body 5, 3, 2 a 1 bod. 
Vítězem této soutěže se stane závodník s největším počtem bodů.V případě rovnosti bodů v celkovém 
hodnocení této soutěže u více závodníků rozhoduje: 

1. vyšší počet vítězství v prémiích, 
2. lepší umístění v celkovém pořadí soutěže jednotlivců. 

Vedoucí závodník obdrží zelený trikot, ve kterém je povinen startovat. 
8. Priorita trikotů 1. žlutý (soutěž jednotlivců) 
    2. bílý (bodovací soutěž) 

    3. zelený (vrchařská soutěž) 
9. Bonifikace  1. etapa bonifikace v cíli 10, 6 a 4 sec, 

  2. etapa bonifikace se neudělují, 
  3. etapa bonifikace v cíli 6, 4 a 2 sec, 
  4. etapa bonifikace v cíli 10, 6 a 4 sec. 

10. Časovka jednotlivců 
Trať této etapy bude protisměrně uzavřena pro veřejnou dopravu od 9:00 hodin do skončení etapy. 
Závodníci startují v obráceném pořadí celkové klasifikace, startovní interval je 1 minuta. 

11. Vyhlašování nejlepších 
   1. etapa: První 3 závodníci 15 minut po ukončení etapy v Tuchořicích v prostoru startu. 
   2. etapa: První 3 závodníci před startem 3. etapy ve Výškově v prostoru startu. 
   3. etapa: První 3 závodníci 15 minut po ukončení etapy ve Výškově v prostoru startu. 
   4. etapa: První 3 závodníci na velodromu v Lounech před vyhlášením celkových výsledků závodu. 
   Celkové hodnocení, vrchařská soutěž, bodovací soutěž a soutěž družstev budou vyhodnoceny v neděli 
8.7. 2012 v cca 13:00 hodin na velodromu TJ Stadion v Lounech. Každý závodník je povinen nastupovat při vyhlašování a 
oceňování v tom dresu, ve kterém absolvuje závod včetně závěrečného vyhlášení výsledků. Při nepřítomnosti na vyhlášení 
vítězů bude uplatněn článek 5.41  tabulky trestů, Pravidel cyklistiky. 

Každé družstvo je doprovázeno vedoucím, který zodpovídá za dodržování časového rozpisu a 
      vystupování družstva. 

12. Ceny 
  V jednotlivých etapách závodníci na 1. až 3. místě věcné ceny v hodnotách 700,- až 300,- Kč. 
  Soutěž jednotlivců: 
   1. až 10. místo věcné ceny v hodnotě 10.000,- až 100,- Kč.Vítěz obdrží žlutý dres. 
  Bodovací soutěž: 
   1. až  3. místo  věcné ceny v hodnotě 700,- až 300,- Kč.Vítěz obdrží bílý dres. 

Vrchařská soutěž: 
   1. až  3. místo  věcné ceny v hodnotě 700,- až 300,- Kč. Vítěz obdrží zelený dres. 
13. Přestupky, dopingová kontrola 

V případě přestupků bude postupováno podle tabulek trestů uvedených v pravidlech ČSC. 
Antidopingová kontrola bude prováděna podle Pravidel antidopingové kontroly. 
 

14. Schválení:  Rozpis závodu schválen STK ČSC dne 30.5.2012 - K.Machačný 
 

 
 
 Ing. Miloslav Bouda v. r.         Mgr. Milan Chrobák v. r. 
 prezident TJ Stadion           ředitel závodu 
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2. Etapa - Lenešice 
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