
SKC TUFO Prostějov 
UCI Continental teams 

Kostelecká 4468/49, 796 01 Prostějov, česká republika 

 

         MČR mužů sprint, 1 km p.s., 
omnium, 4 km stíhací závod 

Český pohár mládeže v omniu 
 

 

Pořadatel:                   SKC TUFO Prostějov        

   
Datum konání:   30. - 31. srpna 2014 

 
Místo konání:   Velodrom Prostějov, Kostelecká 49 

 
Ředitel závodu: Ing. Vladimír Zatloukal, tel. 604 222 241 

e-mail: info@skcprostejov.cz 

 

Hlavní rozhodčí:  Richard Kratochvíl, tel 606 931 250 
 

Startují:    Muži Elite, U23,  
                                  žáci, žačky, kadeti, kadetky, junioři, juniorky 

 
Přihlášky:   Systémem www.cyklovysledky.cz   

 
Kancelář závodu:         Klubovna SKC TUFO PV na velodromu 30.8. od 

9:00  hod. 

 
Startovní čísla:  Klubovna SKC TUFO PV, výdej bude ukončen 10:00  

hod.  
 

Šatny a sprchy: v prostorách velodromu 
 

Ubytování: Pořadatel nezajišťuje 
 

Předpis:  Závodí se dle pravidel ČSC, ustanovení 
tohoto rozpisu celoročního rozpisu ČP pro rok 

2014.  Každý závodník startuje na své nebezpečí. 
Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani 

jimi způsobené.  
 

Lékařské zabezpečení:    ???  
 

 
 

Rozpis byl schválen DK ČSC: v Olomouci, dne 14. 8. 2014, R. Kratochvíl 

http://www.cyklovysledky.cz/


Program sobota 24.8.2013  

 
10:00 hod. Porada trenérů a opatrovatelů v klubovně SKC 

10:30 hod.        MČR muži sprint kvalifikace, postupuje prvních 8 

                          MČR muži omnium scratch 15 km 
11:00 hod. 

žáci      prvenství na pásce na 10 kol                                                                     
žačky + kadetky    prvenství na pásce na 10 kol                                                   

kadeti     prvenství na pásce na 15 kol                                                                  
juniorky + ženy   prvenství na pásce na 15 kol 

junioři      prvenství na pásce na 20 kol                                                                   
                          MČR muži sprint 4 x 2 

žáci       Italská vylučovací po 5. kole 
žačky + kadetky   Italská vylučovací po 5. kole 

kadeti    Italská vylučovací po 5. kole 
juniorky + ženy   Italská vylučovací po 5. kole 

junioři    Italská vylučovací po 5. kole 
                        MČR muži sprint půlfinále    2 x 2, 1 jízdy 

                         MČR muži omnium 4 km stíhací závod  

                         MČR muži sprint půlfinále   2 x 2, 2 jízdy 
                         MČR muži sprint jízda o 5 – 8 místo 

                         MČR muži sprint půlfinále event. 3 jízdy                      
16:00hod 

žáci     scratch na 10 kol 
žačky + kadetky   scratch na 10 kol 

kadeti    scratch na 30 kol 
juniorky + ženy   scratch na 20 kol 

junioři    scratch na 40 kol    
                        MČR muži sprint finále    2 x 2, 1 jízdy 

                         MČR muži omnium vylučovací závod, každé 2 kolo  
                         MČR muži sprint finále   2 x 2, 2 jízdy 

                         MČR muži sprint finále event. 3 jízdy                      
žáci     bodovací závod jednotlivců na 30 kol á 3                                                                                             

žačky + kadetky    bodovací závod jednotlivců na 30 kol á 3 

kadeti       bodovací závod jednotlivců na 40 kol á 4 
juniorky + ženy   bodovací závod jednotlivců na 40 kol á 4 

junioři    bodovací závod jednotlivců na 60 kol á 5                                                                  
 

                                                                                                                          
Vyhlášení proběhne po dojezdu poslední kategorie. 

 
Bodování omnia mládeže: boduje prvních 10 závodníků v každém závodě 

– 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bod. V případě rovnosti bodů rozhoduje 
lepší umístění v bodovacím  závodě jednotlivců 

 
 

 
 



Program neděle 25.8. 2013  

 
8:30h porada trenérů a opatrovatelů + výdej dresů 

9:00h 

                        MČR muži team sprint - finále  
                         MČR muži omnium 1 km p.s. 

žáci     scratch na 20 kol 
žačky + kadetky    scratch na 20 kol 

kadeti    scratch dvojic na 50 kol 
juniorky + ženy   scratch dvojic na 30 kol 

junioři    scratch dvojic na 80 kol 
                        MČR muži omnium letmé kolo 

žáci     vylučovací závod po 5. kole 
žačky + kadetky   vylučovací závod po 5. kole 

kadeti    vylučovací závod dvojic po 5. kole 
juniorky + ženy   vylučovací závod dvojic po 5. kole 

junioři    vylučovací závod dvojic po 5. kole 
                        MČR muži 1 km p.s. 

žáci     bodovací závod jednotlivců na 30 kol á 3 

žačky + kadetky   bodovací závod jednotlivců na 30 kol á 3 
kadeti    bodovací závod dvojic na 70 kol á 10  

juniorky + ženy   bodovací závod dvojic na 50 kol á 10 
junioři    bodovací závod dvojic na 100 kol á 10 

                         MČR muži omnium bodovací závod na 40km 
                                         140 kol á 7   

 
Vyhlášení proběhne po dojezdu poslední kategorie. 

 
 

 
 

Bodování omnia mládeže: boduje prvních 10 závodníků v každém závodě 
– 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bod. V případě rovnosti bodů rozhoduje 

lepší umístění v bodovacím  závodě jednotlivců/dvojic.                                          

 
 
 

                                                             
 

 


