
TJ ZČE CYKLISTIKA PLZEŇ 
Lobezská 22, 326 00 Plzeň  

E-mail: zce.cyklistika.plzen@volny.cz 
Český pohár mládeže a žen 2012 

 

kriterium – Memoriál Rudolfa Schejbala 
Konaný pod záštitou náměstka hejtmana Plzeňského kraje Jiřího Stručka 

Pořadatel:  TJ ZČE CYKLISTIKA PLZEŇ, Lobezská 22, 326 00 Plzeň. Tel: 603810611 
Datum konání: neděle 2. září 2012 od 11,30 hodin. 
Místo konání: cyklodrom Lopatárna – SKP Rapid Plzeň. 
Ředitel závodu: Jiří Patras, Na hraně 56, 312 00 Plzeň. 
Hlavní rozhodčí:  Jakub Kubias, Plzeň 
 

Přihlášky:  www.cyklovysledky.cz  
 
Prezentace:  V místě startu – cyklodrom Lopatárna Plzeň od 10,00 hodin, 

ukončení výdeje startovních čísel je 60 min. před startem příslušné kategorie. 
Podmínka účasti: platná licence ČSC pro rok 2012, u kategorie nábor platná lékařská prohlídka. 
Startovné:  žáci - 50,- Kč, kadeti – 80,- Kč, junioři - 100,- Kč, ženy - 100,- Kč 

závodníci přihlášeni po termínu a nepřihlášení závodníci: 
žáci - 100,- Kč, kadeti – 160,- Kč, junioři - 200,- Kč, ženy - 200,- Kč, 

 
Trať závodu: uzavřený okruh, délka okruhu 1050 m. 
 
Program - startují: 

11,30 Nábor bez licence  - 3 okruhy,  hladký závod, 
12,00 Žákyně + žáci ml.  - 9 okruhů, každý 3.okruh bodovací, 
12,20 Žáci starší   - 15 okruhů, každý 3.okruh bodovací, 
13,00 Kadetky   - 15 okruhů, každý 3.okruh bodovací, 
13,40 Kadeti    - 24 okruhů, každý 3.okruh bodovací, 
14,40 Ženy a juniorky   - 24 okruhů, každý 3.okruh bodovací, 
15,45 Junioři    - 40 okruhů, každý        5.okruh bodovací, 

V případě nízkého počtu startujících v kategoriích děvčat budou tyto sloučeny s chlapeckými 
kategoriemi dle pravidel ČSC a rozpisu ČP 2012 a startovní časy mohou být dle potřeby 
upravovány. 
 
Bodování: 5/3/2/1 bod, poslední okruh dvojnásobné bodování 10/6/4/2 body, průjezd 2/1 bod 
Neutralizace: při ohlášeném defektu nebo pádu  v prostoru startu a cíle 1 okruh. 
 
Předpis: Závod se koná podle pravidel cyklistiky ČSC, rozpisů Českého poháru mládeže a žen 2012 a 

ustanovení tohoto rozpisu.Všichni účastníci se závodu zúčastňují na vlastní nebezpečí,  
pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené.Pořadatel si vyhrazuje právo 
nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídatelných okolností. 

Ceny:  v každé kategorii první tři závodníci 
Šatny a sprchy:  velodrom TJ DYNAMO ZČE Plzeň, Lobezská 22, Plzeň a areál SKP Rapid 
Zdravotní zajištění:  
Schválení: Rozpis závodu schválen STK ČSC dne 7.8.2012 - K.Machačný 
 

            Jiří Patras  
          ředitel závodu 

http://www.cyklovysledky.cz/�

	kriterium – Memoriál Rudolfa Schejbala

