
 

Soutěž škol v cyklistice 

Hledáme mistra světa v cyklokrosu 

 

Pořadatel: Agentura Cyklistika s.r.o. ve spolupráci s ČEZ Cyklo Teamem Tábor  

 Areál Komora, Na Bydžově 3122, 390 05 Tábor  

Místo konání: Tábor, Sídliště nad Lužnicí, sportovní areál Komora 

Termíny konání: středa 17.04.2019 

 středa 15.05.2019 

 středa 29.05.2019 

Startují: Soutěž škol: 

 16:20 hod. Žáci – 6. třída – 3 okruhy 

 16:30 hod. Žáci – 7. třída – 4 okruhy 

16:40 hod. Žáci – 8. a 9. třída – 5 okruhů 

- Počet závodníků jednotlivých škol není omezen 

- časy startů následující po závodě 6. tříd jsou orientační, jednotlivé starty 

budou následovat bezprostředně po sobě.  

- Závodník startující v závodě spadající do soutěže škol nemůže následně 

startovat v kategorii Kadeti. 

 

Podmínka účasti: Žáci závodí na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé, ani 

jimi způsobené. 

 Závodí se pouze na horském kole nebo trekkingovém kole, silniční kola jsou 

zakázána. Pro všechny závodníky je povinná přilba.  

Přihlášky:  Nejpozději den před startem příslušného závodu přes přihlašovací formulář na  

   http://www.cyklokros.cz/prihlasky/ nebo na e-mail: info@cyklokros.cz.  

   V přihlášce musí být uvedeno jméno a příjmení, datum narození, třída, název školy. 

 

 GDPR – Účastník závodu souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely 

evidence na startu a v cíli. Činnost na závodě bude audio-vizuálně dokumentována 

(publikování fotografií a videí) v rámci jeho redakční a propagační činnosti. 

 Podrobné info viz http://www.cyklokros.cz/prihlasky/docs/info_o_zou_cz.pdf. 

Startovní čísla: Výdej v místě startu, ukončen v 16:00 hod. 

Ředitel závodu: Josef Krch, tel.: 380 120 780, e-mail: info@cyklokros.cz 

Hlavní rozhodčí: Jiří Dohnal, e-mail: jhslovan@tiscali.cz 

Trať závodu: Okruh v délce 1 km, asfaltový povrch 

Ceny: V jednotlivých závodech:  

První tři závodníci z každé kategorie obdrží hodnotné věcné ceny. 

Všichni účastníci obdrží od pořadatele dárek. 
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 Celkové ceny:  

První tři závodníci celkového pořadí v jednotlivých kategoriích obdrží pohár a vítěz 

dres vítěze Táborských okruhů. 

První tři školy obdrží pohár. Vítězná škola obdrží putovní pohár a dres pro vítěznou 

školu. 

Bodování: Bodování závodníků v jednotlivých závodech a kategoriích: 

Pořadí Body Pořadí Body 

1 60 16 15 

2 50 17 14 

3 45 18 13 

4 40 19 12 

5 35 20 11 

6 30 21 10 

7 28 22 9 

8 26 23 8 

9 24 24 7 

10 22 25 6 

11 20 26 5 

12 19 27 4 

13 18 28 3 

14 17 29 2 

15 16 30 1 

Získané body jednotlivých závodníků ve všech kategoriích se sčítají do celkového 

hodnocení závodníků. 

Do celkového hodnocení škol se sčítají body všech závodníků ve všech kategoriích 

reprezentujících danou školu.  

V případě rovnosti bodů rozhoduje umístění v posledním závodě. 

Startovné:  Zdarma. 

Parkoviště: Parkování je povoleno pouze na vyhrazeném parkovišti naproti hlavní budově, viz. 

mapa okruhu. 

Výsledky: Vyhlášení ihned po skončení závodu. Výsledky budou k dispozici na 

www.cyklokros.cz. 

Zdravotní zajištění: ZZS Tábor 

Rozpis tohoto závodu byl schválen STK JčSC dne 3. ledna 2019 – Robert Skála 

 

 

 Josef Krch Petr Balogh 

ředitel závodu jednatel Agentury Cyklistika s.r.o. 
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