
 
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY  

V DRÁHOVÉ CYKLISTICE 2013 
 

 

Pořadatel:    SKC TUFO Prostějov, info@skcprostejov.cz    
Datum konání:   23. - 27. 7. 2013 
Místo konání:   Velodrom Prostějov, Kostelecká 49, Prostějov 
Ředitel závodu: Petr Zatloukal, petrzatloukal@skcprostejov.cz 
Hlavní rozhodčí:  Richard Kratochvíl, Olomouc, tel.  606 931 250 
Startují:    Žáci, kadeti, junioři, žákyně, kadetky. 
Přihlášky:   www.cyklovysledky.cz  do 22.7.2013 
Kancelář závodu:  velodrom v Prostějově 
Prezentace: V kanceláři závodu 23. 7. od 10:00 do skončení závodu.  

Uzávěrka pro sprint v 12:00. 
Ostatní disciplíny vždy do 16:00 předchozího dne. 

Startovní čísla:  V kanceláři závodu, výdej bude ukončen hodinu před startem 
příslušné kategorie. 

Šatny a sprchy: Velodrom Prostějov 
Ubytování: Pořadatel nezajišťuje. 
Předpis: Závodí se dle pravidel ČSC, ustanovení tohoto rozpisu a celoročního 

rozpisu 2013. Každý závodník předloží při prezentaci platnou licenci 
ČSC. Každý závodník startuje na své nebezpečí. Pořadatel neručí za 
škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené.  

Ceny: První tři závodníci v každé kategorii obdrží medaili, vítězové 
v kategorii junior obdrží mistrovský dres. 

Lékařské zabezpečení: Nemocnice Prostějov, Mathonova 291/1 
 Tel. 582 315 111 

 
Kategorie a disciplíny: 
Junioři (J): sprint, 1 km p.s., sprint družstev, stíhací závod jednotlivců na 3 km /10 kol/, stíhací 

závod družstev na 4 km /13 kol/, bodovací závod jednotlivců na 24 km /84 á 7/, 
scratch 10 km /33 kol/, keirin 

Kadeti (K):  sprint, 500 m p.s., sprint družstev, stíhací závod jednotlivců na 2 km /7 kol/, stíhací 
závod družstev na 3 km /10 kol/, bodovací závod jednotlivců na 20 km /70 á 7/, 
scratch7,5 km /25 kol/, keirin 

Kadetky, žákyně: sprint, 500 m p.s., sprint družstev., stíhací závod jednotlivkyň na 2 km /7 kol/,  
(Kky, Žky) stíhací závod družstev na 3 km /10 kol/, bodovací závod jednotlivkyň na 12 km /35 á 

7/, scratch 4 km /13 kol/ 
Žáci starší: sprint, 500 m p.s., stíhací závod jednotlivců na 2 km/7 kol/, bodovací závod jednotlivců 
 (Ž) na 16 km /56 á 7/, scratch 5 km /17 kol/ 
V případě většího počtu startujících v kategoriích kadetky a žákyně rozhodne o případném rozdělení  
kategorií ředitel závodu, zástupce dráhové komise a hlavní rozhodčí. 

 
Rozpis byl schválen DK ČSC:  22. 06. 2013, Richard Kratochvíl   
 

info@skcprostejov.cz
petrzatloukal@skcprostejov.cz
http://www.cyklovysledky.cz/


 
P R O G R A M 

úterý 23. 7. 2013 
 

12:00  Porada trenérů a vedoucích týmů v kanceláři závodu 
 

13:00  200 m l.s.  J, K, Ž, Kky a Žky  kvalifikace, postupuje 12  
(v případě menšího počtu startujících než 13, postupuje 8) 

       
  1/8 finále sprintu  rozjížďky 6 x 2 závodníci (1-12, 2-11…) na 1 jízdu 

opravy (2 x 3 závodníci) na 1 jízdu, postupuje vítěz 
poraženi o 9. - 12. místo 

¼ finále sprintu 4 x 2 závodníci na 2 vítězství 
   poraženi  o 5. - 8. místo 

  1/2 finále sprintu 2 x 2 závodníci na 2 vítězství 
  finále sprintu  na 2 vítězné jízdy (3. - 4. a 1. - 2.) 
 

středa 24. 7. 2013 
 

10:00  sprint družstev  J, K, Žky+Kky     kvalifikace, postupují 4 družstva  
  sprint družstev - finále J, K, Žky+Kky       finále 3-4, 1-2 
      
Družstva mužských kategorií jsou složena ze 3 závodníků, družstva ženských kategorií z 2 závodnic.  
 

18:00  500 m p.s. – finále  K, Žst, Kky+ Žky     finále  
1 km p.s. – finále  J  
 

čtvrtek 25. 7. 2013 
 

10:00  2 km - stíhací závod jednotlivců ve dvojicích     (7 kol)  Ž, K           kvalifikace, postupuje 8 
   2 km - stíhací závod jednotlivkyň ve dvojicích   (7 kol) Žky+ Kky     kvalifikace, postupuje 8 
   3 km - stíhací závod jednotlivců ve dvojicích     (10 kol) J         kvalifikace, postupuje 8 
15:00 

2 km - stíhací závod jednotlivců ve dvojicích Ž, K          finále7-8,5-6,3-4,1-2 
2 km - stíhací závod jednotlivkyň ve dvojicích   Žky+ Kky          finále7-8,5-6,3-4,1-2 

 3 km - stíhací závod jednotlivců ve dvojicích J           finále7-8,5-6,3-4,1-2 
  

 

18:00  scratch Ž 17 kol, K 25 kol, Žky+ Kky 13 kol, J 33 kol  finále 
 

pátek 26. 7. 2013 
 

10:00 keirin - rozjížďky     J, K   nasazení dle kvalifikace na sprint 
 keirin – opravy       (systém dle počtu startujících) 
 

15:00 keirin – finále    J, K 
 

bodovací závod 56 kol á 7  Ž   finále 
bodovací závod 35 kol á 7  Žky+Kky  finále 

 

18:00  bodovací závod 84 kol á 7   J   finále 
bodovací závod 70 kol á 7   K  finále 

 

 
 



 
sobota 27. 7. 2013 

 

10:00  3 km - stíhací závod družstev  (10 kol)   K   sólo jízda kvalifikace, postupují 4   
                                                                                                                                                                     družstva  

3 km - stíhací závod družstev   (10 kol)  Žky+ Kky  sólo jízda kvalifikace, postupují 4  
                                                                                                                                           družstva  
4 km - stíhací závod družstev    (13 kol)  J   sólo jízda kvalifikace, postupují 4  
                                                                                                                                           družstva  
     

12:00 3 km - stíhací závod družstev                  K, Kky+Žky   finále 3-4,1-2 
4 km - stíhací závod družstev                   J   finále 3-4,1-2  

  


