
Tělovýchovná jednota Stadion Louny, oddíl cyklistiky 
 

R  O  Z  P  I  S 
VELKÁ CENA SWEEPSPORTU 

Český pohár mládeže na silnici  
Mistrovství České republiky akademiček na silnici 

Veřejné Mistrovství Ústecké oblasti mládeže 
 

Pořadatel : Tělovýchovná jednota Stadion Louny, oddíl cyklistiky 
 
Datum  : Neděle 25..května 2013 v 9:00 hod 
 
Místo  : Tuchořice, okr. Louny 
 
Ředitel závodu : Mgr.Milan Chrobák, Fugnerova 1978, 440 01 Louny 
Velitel trati : Václav Jelínek, Kosmonautů 2282, 440 01 Louny 
Hlavní rozhodčí : Simona Davídková, Telce 
 
Kancelář závodu: Restaurace Tuchořice od 7:30 hod 
 
Přihlášky : www.cyklovysledky.cz   a v kopii do 19.5.2014 

Na adresu TJ Stadion Louny, K  Velodromu 1592  
440 01 Louny, e-mail:   milanni@seznam.cz 
 

Startovní čísla : Nejpozději 1 hodinu před startem kategorie. Platí startovní čísla ze sobotní  
   časovky jednotlivců. 
 
Podmínka účasti: Platná licence ČSC pro rok 2014 
 
Trať závodu : Okruh dlouhý 10 000 m.  
   Tuchořice-Třeskonice-Liběšice-Dubčany-Tuchořice 
   Okruh je protisměrně uzavřen pro veřejnou dopravu. 
 
Startují  : a)   9:00 hod – junioři 10 okruhů ..............................................    100 km 
   b)   9:02 hod – starší žáci + kadetky 3 okruhy .........................   30 km 
   c)   9:04 hod – mladší žáci + žákyně 1 okruh ...........................   10 km 
   e)   cca 10:45 hod. – akademičky 6 okruhů ……………………. 60 km 
    (po průjezdu juniorů do 7 okruhu) 
   e)   cca 12:00 hod – kadeti + juniorky 6 okruhů........................   60 km 
    (po průjezdu akademiček do 5 okruhu) 

V   kategoriích kadeti a junioři bude odvolán závodník, který bude mít při průjezdu 
cílem ztrátu větší než 7 minut na hlavní pole. V  kategoriích žáci, žákyně, kadetky, 
juniorky a akademičky se neodvolává. 
Porada vedoucích družstev v  8,00 hod. v kanceláři závodu. 

 
Startovné : Žáci, žákyně ..……………..   60,- Kč, po termínu   ……………. 120,- Kč 

kadeti  ………………………  80,- Kč, po termínu   ……………. 160,- Kč 
junioři a akademičky  ……. 100,- Kč, po termínu   ……………. 200,- Kč 

 
Mechanická auta: Pořadí mechanických vozidel podle průběžného hodnocení ČP s  podmínkou  

mechanického vozidla pro nejméně 4 závodníky! 
 
 
 
 

http://www.cyklovysledky.cz/�
mailto:milanni@seznam.cz�


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

   Všichni účastníci závodu musí dodržovat ustanovení zákona o provozu na  
pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. a jeho pozdějších novel. 

   Všichni účastníci závodu se zúčastňují na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí  
za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené. 

   Pořadatel si vyhrazuje právo případných nutných změn oproti rozpisu závodu  
z důvodů nepředvídaných okolností. 

 
Zdrav.zajištění : MUDr. Jan Semrád, Záchranáři Žatec 
 
Vyhlášení : Všechny kategorie po skončení závodu v prostoru startu. 

 
Schváleno : STK ČSC dne 26.3.2014 – K.Machačný 
 
 
 
 Mgr.Milan Chrobák       Ing.Miloslav Bouda 
     ředitel závodu                    prezident TJ Stadion Louony 


