
Tělovýchovná jednota Stadion Louny, oddíl cyklistiky

R  O  Z  P  I  S
Závodu dvojic v cyklokrosu

Pořadatel : TJ Stadion Louny 
Termín : Neděle 8. října  2017 v 10:00 hod
Místo : Velodrom TJ Stadion Louny a okolí

Kancelář závodu: V místě startu od 8:30 hod
Startovní čísla : Uzavírka výdeje startovních čísel pro kategorii kadeti-žáci (ženy+juniorky,

žákyně) v 9:30 hod., pro kategorii muži-junioři v 10:30 hod.
Závodní dvojice budou rozlišeny startovními čísly, mladší z dvojice bude mít
startovní číslo o 50 vyšší než bude číslo staršího závodníka.

Ředitel závodu : Mgr.Milan Chrobák, Fugnerova 1978, 440 01  Louny
Mobil +420     602     260 005

Velitel trati : Václav Jelínek, Kosmonautů 2282, 440 01  Louny
Hlavní rozhodčí : Václav Boček, Sladkovského 1980, 440 01 Louny

Složení dvojic : žáci (žákyně) + kadeti (juniorky a ženy)  ........... ………..  13 okruhů
junioři + muži .... .. ………………………………………….. 21 okruhů

Startovné : dvojice žáci (žákyně) + kadeti (juniorky a ženy) ….......  200,- Kč
dvojice junioři + muži …………………………………….  350,- Kč

Pořadí startu : kadeti (juniorky a ženy) a žáci (žákyně) …......................  10:00 hod.
muži + junioři …...............................................................  11:00 hod.

Průběh závodu : Oby závodníci musí být před odstartováním závodu v prostoru startu. 
Starší z dvojice bude připraven na startovní čáře, mladší ve vyhrazeném 
prostoru pro předávku. Jako první startuje zástupce starší kategorie. 
Závodníci se pravidelně střídají po jednom ujetém okruhu, závodník nesmí
být na trati dva po sobě následující okruhy. Výměna závodníků dotykem 
musí proběhnout ve  vymezeném úseku v prostoru startu (vytyčeno žlutými 
praporky) a přerušovanou čárou na trati. 
Na trať v prostoru předávky se střídající závodník připraví bezprostředně 
před příjezdem druhého závodníka z dvojice, odstupující závodník nesmí
křižovat trať ostatním závodníkům.
Zvonem a ukazatelem kol je oznamováno poslední kolo při průjezdu staršího
závodníka vedoucí dvojice při průjezdu páskou. Od tohoto okamžiku je
poslední kolo oznamováno i ostatním závodníkům. 
V případě velkého počtu přihlášených mohou rozhodčí rozhodnout o odvolávání
dvojice se ztrátou jednoho či více okruhů. To bude oznámeno před startem 
příslušné kategorie. V tom případě musí dvojice ukončit závod v prostoru, který
určí rozhodčí.
Pro závody platí ostatní použitelná ustanovení pravidel ČSC pro cyklokros.
Nerespektování pravidel včetně výše uvedených některým ze závodníků bude
znamenat vyloučení dvojice ze závodu.

Délka okruhu : 1 900m



Předpis : Závodí se dle pravidel ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. Všichni
závodníci startují na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody 
závodníkům vzniklé ani jimi způsobené.

Zdravotní zajištění: MUDr.Jan Semrád

Hodnocení : V místě startu po dojezdu kategorií. 

Ceny : dvojice žáci (žákyně) + kadeti (ženy) junioři + muži
1.místo 1000,- Kč 3600,- Kč
2.místo   800,- Kč 2000,- Kč
3-místo   600,- Kč 1000,- Kč
4.místo   400,- Kč   800,- Kč
5.místo   400,- Kč   600,- Kč 

Schválení rozpisu:

Mgr.Milan Chrobák Ing. Miloslav Bouda
               ředitel závodu                     předseda TJ Stadion Louny


