
ROZPIS ZÁVODU

2. závod TOI TOI CUP 2017

Národní závod pro kategorie žáci, kadeti, kadetky, junioři

5. ročník velké ceny města Veselí nad Lužnicí Muži Elite+U23 a ŽENY 

2. ročník projektu Základní školy 5-9tříd 

Sportovní areál TJ LOKOMOTIVA (dopravní hřiště) 

VESELÍ NAD LUŽNICÍ – neděle 1. října 2017
_______________________________________________________________

Pořadatel: Radek Bechyňský Veselí nad Lužnicí
mobil: 776 797 360 
e-mail:  info@cyklokrosveseli.cz

Termín konání: Neděle 1.10.2017

Ředitel závodu: Josef Bechyňský Veselí nad Lužnicí
mobil: 777 802 239
e-mail:  info@cyklokrosveseli.cz

Sekretář závodu: Petr Nývrt, Sezimovo Ústí 2
mobil: 725 840 835
e-mail: info@cyklokrosveseli.cz

Hlavní rozhodčí: FOUS Zdeněk, CZE

Přihlášky: Přihlášky pro kategorie žáci, kadetky, kadeti a junioři se zasílají na adresu Agentura 
Cyklistika s.r.o., Areál Komora, Na Bydžově 3122, Sídliště nad Lužnicí, 390 05 
Tábor, tel.: +420 380 120 780, fax: +420 380 120 527, e-mail: info@cyklokros.cz 
nejpozději 3 dny před startem příslušného závodu, tj. do 28. září 2017.
Přihlášky pro ostatní kategorie se zasílají sekretáři závodu.

Startovné: Pro kategorie žáci, kadetky, kadeti a junioři dle rozpisu soutěže TOI TOI CUP 2017. 
Muži 250 Kč, Ženy 250 Kč, Příchozí, TBC série, Masters 100 Kč. 
Základní školy - zdarma!

Kancelář závodu: V areálu TJ Lokomotiva u startu 
(GPS 49.1900831N, 14.7029544E) 

Startovní čísla: V kanceláři závodu 1.10.2017 od 8:30 hodin.
pro kategorie žáci, kadetky, kadeti výdej nejpozději do 09:15 hodin
pro kategorii junioři nejpozději do      11:00 hodin
pro kategorii Základní školy nejpozději do 12:30 hodin
pro kategorii muži, ženy, TBC, příchozí nejpozději do 13:00 hodin
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Program: 09:45 hodin - KADETKY (společně kadetky + žákyně)
10:25 hodin - ŽÁCI (společně žáci starší + žáci mladší)
11:10 hodin – KADETI
12:00 hodin – JUNIOŘI
13:00 hodin – 2. ročník projekt ZÁKLADNÍ ŠKOLY 5. - 9. TŘÍDA
14:00 hodin – OPEN závod Muži Elite/U23 OPEN závod ŽENY
14:01 hodin - MASTERS , TBC série, příchozí 

POZN.: Podle počtu přihlášených závodníků v kategoriích muži ELITE/U23, ženy
ELITE, MASTERS, TBC série a příchozích můžou rozhodčí posunout start
kategorií MASTERS, TBC série a příchozích po dojezdu předcházejících kategorií
do cíle.

Předpis: Závodí se podle platných pravidel ČSC, rozpisu pohárové soutěže TOI TOI CUP 2017
a ustanovení tohoto rozpisu. V případě porušení pravidel budou uplatněny sankce dle
pravidel ČSC. 

Příchozí mohou startovat i na horských kolech ve své kategorii (věk doloží občanským
průkazem nebo jiným průkazem). Při prezentaci potvrdí příchozí svým podpisem svůj
dobrý zdravotní stav a to, že startují na vlastní nebezpečí. Vložený závod základních
škol 5. – 9. tříd žáci/ žákyně mohou použit jakékoliv kolo. Přilby jsou povinné!

Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody závodníkům
vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo případných nutných
technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných okolností.

Délka tratě: 2500 metrů – viz plánek tratě

Depo:  zdvojené – viz plánek tratě

Vyhlášení výsledků: Vyhlášení výsledků pro kategorie žáci, kadetky, kadeti a junioři bude provedeno 
v uvedeném pořadí kategorií v prostoru stupňů vítězů (viz plánek) ihned po skončení 
závodu juniorů. První 3 závodníci každé kategorie se dostaví na vyhlášení nejpozději 
do 5 minut po projetí posledního závodníka kategorie juniorů cílem. Vyhlášení 
výsledků pro kategorie Základní školy bude nejpozději do 5 minut po projetí 
posledního závodníka příslušného závodu cílem.
Vyhlášení výsledků pro kategorie ELITE + U23, ŽENY, TBC, PŘÍCHOZÍ bude 
provedeno v prostoru stupňů vítězů nejpozději do 5 minut po projetí posledního 
závodníka příslušného závodu cílem.

Ceny: Pro kategorie žáci, kadetky, kadeti a junioři dle rozpisu TOI TOICUPU 2017.

Pro veřejný závod MUŽI+U23: 1. místo 5000,- Kč
2. místo 3500,- Kč
3. místo 2000,- Kč
4. místo 1500,- Kč
5. místo 1000,- Kč

Pro veřejný závod ŽENY: 1. místo 1000,- Kč
2. místo 800,- Kč
3. místo 600,- Kč
4. místo 400,- Kč
5. místo 300,- Kč

Pro závod TBC celkové pořadí v cíli 1. místo 1500,- Kč
bez rozlišení kategorií: 2. místo 1000,- Kč



3. místo 800,- Kč
4. místo 600,- Kč
5. místo  400,- Kč

Základní školy první 3. v kategorii chlapci / dívky věcné ceny + poháry, medaile

Dopingová kontrola: Zimní stadion, viz plánek

Šatny, sprchy: Zimní stadion, viz plánek

Zdravotní zajištění: ZZS Tábor 

Parkování: Areál TJ LOKOMOTIVA v prostoru startu, viz plánek

Ubytování: Informace Josef Bechyňský, mobil: 777 802 239 , e-mail: info@cyklokrosveseli.cz
Zahraniční závodnici ubytování zdarma neplatí startovné.

Schválil: za Komisi cyklokrosu ČSC Jiří Šťastný dne 25.7.2017
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