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1. 19.9.2020 Uničov   p. Brandýs: 602 749 227  
 
2. 20.9.2020 Uničov   p. Brandýs: 602 749 227 
 
3. 3.10.2020 Zábřeh na Moravě   p. Hrubý: 734 570 944 
 
4. 4.10.2020 Žadlovice   p. Vykydal: 605 474 136 
 
5. 10.10.2020 ACS DRAK Vrbno   p. Mlynář: 739 929 168 
 
6. 11.10.2020 Force Team Jeseník   p. Brokeš 778 766 192 
 
7. 18.10.2020 CPV Krnov   p. Rychta 774 601 007 
 
8. 24.10.2020 DK Ostrava   p. Kovářík: 739 963 239 

 
9. 31.10.2020 TJ Slezan Frýdek-Místek   p. Vašinka 739 593 877 

 
10. 7.11.2020 ACK Stará Ves n.O.   p. Nepraš: 602 576 603 
 
11. 8.11.2020 ACK Stará Ves n.O.   p. Nepraš: 602 576 603 
 
12. 28.11.2020 Loko Krnov   p. Sekanina 606 347 085 
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Všeobecná ustanovení 
 

Oderský pohár je cyklokrosový seriál závodů. Jeho hlavním cílem je rozvoj této disciplíny a příprava cyklokrosařů na 
významnější závody. 

 

1. Pořadatel seriálu:  ACS DRAK Vrbno. Po technické stránce ho zajišťují oddíly a kluby cyklistiky, uvedené 
v seznamu závodů na straně 1 tohoto rozpisu.       

2. Ředitel a zpracovatel:  Vlastimil Mlynář 
      Železná 68, 793 26, Vrbno p Pradědem 
                                                      tel. 770 123 191, mlynar.vlastimil@seznam.cz 

3. Technický pořadatel: Je povinen zaslat řediteli seriálu propozice ke zveřejnění 2 týdny před závodem a 
výsledky do dvou dnů od jeho konání. 

4. Datum:  Viz strana 1 rozpisu. 

5. Přihlášky:  Dle rozpisu jednotlivých závodů. 

 
Technická ustanovení 
 

6. Předpis: Závodí se podle Pravidel rychlostní cyklistiky ČSC, Sportovně technických směrnic tohoto 
rozpisu a rozpisu jednotlivých závodů. 

 Závodníci startují na vlastní náklady a nebezpečí, pořadatel neručí za škody závodníkům 
vzniklé nebo jimi způsobené. 

7. Podmínka účasti: platná licence, u neorganizované mládeže lékařská prohlídka a souhlas rodičů 

8.Kategorie                           1.  žáci starší 2007 a mladší   7.   Masters  35 – 44 let (1986-75) 

2.  kadeti 2005-2006                    8.   Masters  45 – 54 let (1976 -65) 

3.  junioři 2003-2004                    9.   Masters  55 – 64 let (1966-1957)  

4.  ženy a juniorky 2004 +   10.   Masters  65 a více (1956- starší) 

5.  kadetky a žačky 2005 a mladší  11. Masters ženy 35 – 44 let (1986-75) 

6.   Muži OPEN (elite + Muži do 23 let)  12. Masters ženy starší 45+ (1976 – starší) 



V případě chuti, možností pořadatelů a vyššího počtu závodnic kategorie žákyň a kadetek, juniorek a žen mohou být 
vyhlášeny tyto kategorie zvlášť. A naopak, bude-li v Masters 55+, 65+ a Masters ženy /kat.11 a 12/ méně než 5 
závodníků, může pořadatel kategorie sloučit. Na celkové pořadí to nebude mít žádný vliv.  

Kategorie 1, 5, 10, 11, a 12 startuje na 20 min společným startem, 2,4 a 9 na 30 minut společným startem a 3,6,7,8 
na 40 minut společným startem.  Doba závodů je vypočítávána tak, aby náročné, blátivé tratě trvaly kratší dobu, 
suché a rychlé tratě delší dobu. 

9. Délka okruhu: Je doporučeno 1500 až 2000 m. Trať bude přehledná, bez extrémních výběhů a sjezdů, 
s jednoduchým značením, dostatečně široká. 

10. Ceny  

Zabezpečí podle počtu startujících technický pořadatel závodu a budou upřesněny v jednotlivých rozpisech závodů. 

11. Startovné 

Dle místních podmínek 

12. Bodové hodnocení 

 A) Bodové hodnocení v průběhu seriálu bude bez rozdílu kategorií následující: 

Čas závodu (40,30, 20 min) + body za umístění 20, 14, 9, 6, 4, 3, 2, 1 bod. 

 B) Do konečného hodnocení se každému závodníkovi započítávají dosažené body z 80 % nejlepších dosažených 
výsledků z uspořádaných jednorázových závodů. 

 C) Vítězem se stává závodník(ce) s největším počtem bodů. 

 13. Celkové hodnocení: 

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží pamětní poháry. Absolutní vítěz, tj. závodník s největším počtem získaných 
bodů v celkovém hodnocení, získá hlavní cenu. 

14. Různé: 

-  technický pořadatel je povinen uspořádat závody pro kategorie uvedené v bodě 8 tohoto Rozpisu 

- první kategorie nesmí vystartovat dříve než v 10 hodin  

-  závodník se může zúčastnit soutěže na jakémkoli druhu kola vyjma elektrokol 

-  celkové výsledky budou co nejdříve vyvěšovány na http://www.acsvrbno.estranky.cz/a na fb: 
https://www.facebook.com/Oderskypohar 

 

 
   
 

 


