
Mistrovství České Republiky MASTERS 

a 

Mikulášský cyklokros 

Břeclav – sobota 7. prosince 
 

Pořadatel:  SPORTCOMPLEX a Zdeněk Mlynář 

 

Termín konání:  7. prosince 2019 

 

Místo konání:  Břeclav -Habrová seč (směr Valtice) 

 

Ředitel závodu:   Zdeněk Mlynář 

                              Okružní 1052 

                              Valtice 69142 

                           mob.: 603 532634, e-mail: mlyny76@centrum.cz 

 

Osoba odpovědná za trať: ing. Arch Libor Foukal 

 

Rozhodčí:  Aneta Válková, Alena Mlynářová 

 

Přihlášky: zasílejte na adresu petr@sportcomplex.cz do 4.12.2019 ve tvaru code UCI, 

jméno, příjmení, team. V kanceláři závodu je možné se přihlásit nejpozději 

hodinu před startem dané kategorie. 

 

Podmínka účasti:  licence ČSC platná pro rok 2019. 

 

Startovné:  žáci, žákyně, kadeti, kadetky  80 Kč 

 junioři, muži Elite, ženy Elite, muži a ženy hobby, Masters  150 Kč 

 

Kancelář závodu:  bude otevřena v místě startu od 8:00 hod. 

 

Program:    9:45 nábor běh cca 1km, žáci a žákyně mladší 10 minut 

                 10:00  žáci a žákyně starší, kadetky            20 minut 

                 10:45  Masters 55-60, 60 plus, Masters ženy 45 plus   20 minut 

                 11:30 Masters 45-55, Masters ženy 35-45 30 minut 

                 11:31   kadeti  30 minut 

                 12:45  junioři, muži Elite  40 minut   

                 12:46  ženy elite, muži hobby a ženy hobby  40 minut 

                 14:00  Masters 35-45 40 minut 

 

Řazeni na startu:  Masters MČR:  1. obhájce titulu 

                                            2. ostatní přihlášení dle pořadí přihlášek 

 Ostatní kategorie: dle pořadí přihlášek  

 

Délka trati:  2850 metru 

 

Depo:  zdvojené 

 

Předpis: pro MČR Masters se závodí dle platných pravidel UCI pro cyklokros, 

ostatní kategorie závodí dle platných pravidel ČSC pro cyklokros (je 
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povinná plná, řádně upnutá přilba, šířka plášťů/galusek 33 mm, řidítka typu 

„berany“; výjmku z použití šířky plášťů/galusek a rovná řidítka mohou 

uplatnit kategorie nábor, žáci a žákyně).  

 V průběhu závodu jiných kategorií je zakázáno rozjíždění po trati. 

 Závodníci závodí na vlastni nebezpečí, pořadatel nenese odpovědnost za 

vzniklé škody.  

 

Vyhlášení:  vyhlášení vítězů všech kategorií bude provedeno 5 minut po dojezdu 

prvního závodníka kategorie Masters 35-45. 

 

Ceny:  pro kategorie Masters mistrovský dres a věcné ceny, pro ostatní kategorie 

věcné ceny. 

 

Zdravotni zajištění:  Hublová Kamila, Truksová Jitka   

 

Šatny, sprchy: v restauraci Hájenka 

 

 

 

Za komisi cyklokrosu schválil dne 22.10.2019 Jiří Šťastný 

                 


