
 

 

  

Název závodu Cyklokros Chýnov 
Statut závodu Mistrovství Jihočeského kraje, CX z TBC série, O pohár starosty města 
Distance Junioři a muži +50min  

Kadeti, kadetky, juniorky a ženy +30min 
Mladší a starší žáci/žákyně +20min 
Dětské závody zjednodušené okruhy 

Datum Neděle 6. 11. 2022 
Místo Fotbalové hřiště Chýnov | 49.413448N, 14.805591E 
Pořadatel Cykloklub Chýnov, z.s. 
Ředitel závodu, kontakt Jaroslav Bartáček 

Pod Křivou 342, 391 55 Chýnov  
Tel.: 724 192 068     E-mail: cykloklubchynov@seznam.cz 

Přihlášky On-line registrace je spuštěna na webu. Registrace na místě v den závodu 
možná je. Žádáme však, aby všichni, kteří mohou, využili online způsob! 

Startovné Muži, ženy: registrovaní 200 Kč / příchozí 350 Kč 
Kadeti, kadetky, junioři a juniorky: registrovaní 200 Kč / příchozí 350 Kč 
Mládež do 14 let: registrovaní 150 Kč / příchozí 250 Kč 
Odrážedla: ZDARMA 

Prezentace Prezentace proběhne v zázemí fotbalového hřiště Chýnov v den závodu. 
Každý závodník je povinen se zaprezentovat - tzn. vyzvednout si startovní 
číslo a řádně - čitelně, jej upevnit na řídítka svého kola.  
Pro děti a mládež od 9:00 do 10:00.  
Pro kadety, kadetky, juniorky a ženy od 9:00 do 12:30. 
Pro juniory a muže od 9:00 do 14:00.   
Uzavření prezentace proběhne půl hodiny před startem daného závodu, 
pozdější příchozí nebudou zaprezentování - tzn. nebudou moci závodit, i 
kdyby měli předem zaplacené startovné! 

Kategorie - hlavní závod ZK Kadetky (2007 - 2008) 
ZJ Juniorky  (2005 - 2006) 
ZA Ženy (2004 a starší) 
MK Kadeti (2007 - 2008) 
MJ Junioři (2005 - 2006) 
MA Muži 18 - 29 (2004 - 1993) 
MB Muži 30 - 39 (1992 - 1983) 
MC Muži 40 - 49 (1982 - 1973) 
MD Muži 50 a starší (1972 a starší) 

Kategorie - závody dětí D1 Odrážedla dívky (2019 a mladší) 
D2 Dívky 5 - 6 let (2017 - 2018) 
D3 Dívky 7 - 8 let (2015 - 2016) 
D4 Dívky 9 - 10 let (2013 - 2014) 
D5 Mladší žákyně (2011 - 2012) 
D6 Starší žákyně (2009 - 2010) 



 

 

 

  

Kategorie - závody dětí C1       Odrážedla chlapci (2019 a mladší) 
C2       Chlapci 5 - 6 let (2017 - 2018) 
C3       Chlapci 7 - 8 let (2015 - 2016) 
C4       Chlapci 9 - 10 let (2013 - 2014) 
C5       Mladší žáci (2011 - 2012) 
C6       Starší žáci (2009 - 2010) 

Tratě - popis Okruh (viz. mapa níže) má délku přibližně 2,5km a celý je vyznačený kolíky 
a mlíkem. Na trati na vás čeká několik náročnějších výjezdů a sjezdů, 
schody a překážky. Depo bude zdvojené na vyznačeném místě. 

Pravidla Závod se řídí podle platných pravidel ČSC a pravidel TBC série. 
Start je možný i na gravelu i na MTB. Každý závodník jede na vlastní 
nebezpečí. Startující i po dojetí o jeden okruh nebudou odvoláváni. 
Rozhodující je počet ujetých okruhů a pořadí v kategorii. 

Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené. 
Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti Propozicím 
závodu z důvodů nepředvídatelných okolností. 

Časový harmonogram 9:00              Otevření prezentace 
10:30            START | děti a mládež 
12:30            Vyhlášení dětských kategorií 
13:00            START | kadeti, kadetky, juniorky a ženy 
14:00            Ukončení prezentace 
14:30            START | junioři a muži 
16:00            Vyhlášení hlavního závodu 

Lékařské zajištění Zdravotní sestra 
Ceny Pohár pro první tři v kategorii, věcné ceny 
Rozhodčí Robert Skála 
Výsledky www.maraton.cz 

Parkování Na vyznačeném místě v prostoru startu a cíle (viz. plánek níže) 

Schválení JČSC  Robert Skála STK JčSC, 04.10.2022  

Vydáno 1.10. TM 

Verze 1.0 



 

  



 

 


