
Mistrovství České republiky 2018  
v časovce jednotlivců starších žáků, starších žákyň, kadetů a kadetek 

v časovce družstev juniorů a mužů 
 

1. Pořadatel:                  CK Slavoj Terezín 

 

2. Termín:                     Středa 4.7.2018 od 11:00 hodin 

 

3. Místo startu a cíle:    Labe aréna Račice - Veslařský kanál, okr. Litoměřice 

 

4. Ředitel závodu:         Svatopluk Henke, mobil 603 984 046 

              

5. Hlavní rozhodčí:    Robert Skála 

 

6. Přihlášky:     www.cyklovysledky.cz a v kopii na vysledky.csc@gmail.com do 26.6.2018 

 

7. Startovné:                  Závodníci přihlášeni v řádném termínu 

   starší žáci a starší žákyně 50,- Kč   kadeti a kadetky 100,- Kč 

   junioři 400,-Kč   muži 400,-Kč (cena za družstvo) 

                                       Závodníci nepřihlášení plus 100,- Kč 

 

8. Startují:                      starší žáci a starší žákyně, ročník 2004-2005 10 km   6,17 m/ot 

                                       kadetky                               ročník 2002-2003 10 km   6,94 m/ot 

                                       kadeti                                  ročník 2002-2003 20 km   6,94 m/ot 

      časovka družstev start v cca 16,00 hod po dojezdu kadetů do cíle. 

    junioři   ročník 2000-2001 40 km,  7,93 m/ot 

       muži elite + U23 ročník 1999 a starší 40 km, 

 

9. Startovní interval:      1 minuta časovka jednotlivců 

      2 minuty časovka družstev 

 

10. Prezentace:              Labe aréna Račice – úterý 3.7.2018 od 16,30 do 18,30 hodin 

               Junioři + Muži – středa 4.7.2018 do 14,00 hodin 

11. Porada:                     úterý 3.7.2018 v kanceláři závodu v 19,30 hodin 

 

12. Trať:                         Okolo veslařského kanálu v Labe aréna Račice 

 

13. Zdravotní zabezpečení: Městská nemocnice Litoměřice 

 

14. Hodnocení:                V každé kategorii budou vyhlášeni 3 nejlepší závodníci, v prostoru 

                                         startu a cíle, po skončení závodu 

 

15. Mechanické vozy:     Bude upřesněno na poradě vedoucích 

 

16. Různé:                       Antidoping v budově kanceláře závodu 

 

17. Předpis:      Závodse koná dle Pravidel cyklistiky ČSC a ustanovení tohoto rozpisu.  

    Všichni účastníci se závodu zúčastňují na vlastní nebezpečí, pořadatel     

    neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Všichni účastníci  

    jsou povinni uposlechnout pokynů policie, pořadatelů a rozhodčích.  

    Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti tomuto   

    rozpisu z důvodu nepředvídaných událostí.    

 
Rozpis byl schválen STK silniční komise dne: 15.5.2018 z pověření Jakuba Edra – K.Machačný  

 

http://www.cyklovysledky.cz/
mailto:vysledky.csc@gmail.com



