
ROZPIS ZÁVODU 

 
4. závod TOI TOI CUP 2018 

Národní závod pro kategorie žáci, kadeti, kadetky, junioři 

Veřejný závod pro kategorie Muži Elite+U23, ŽENY, Masters  

 

Rýmařov – neděle 7.10.2018 

 
Pořadatel: město Rýmařov, cyklistický oddíl Duko Rýmařov 
 

Termín konání: neděle 7.10.2018 

 

Místo konání: Rýmařov – Sokolovská ul., sportovní a společenské centrum Flemda 

 

Ředitel závodu: Petr Chaloupka, Větrná 24, Rýmařov, 79501 
 mobil: 774614978 
 e-mail: barynac@seznam.cz 
 

Sekretář závodu:  Vítězslav Šopík, Julia Fučíka, Rýmařov, 79501 
 mobil: 603536445 
 e-mail: sopikv@email.cz 
 

Osoba odpovědná Tomáš Gerhard, Pivovarská, Rýmařov, 79501 
za trať závodu: mobil: 604278540 
 e-mail: tomin.g@seznam.cz 
 

Hlavní rozhodčí: bude delegován komisí cyklokrosu ČSC 
 

Přihlášky: Přihlášky závodů Toi Toi Cupu se provádí ke každému závodu samostatně 

elektronickou formou na internetových stránkách http://www.cyklokros.cz/prihlasky/ 

vždy nejpozději 3 dny (do 24:00 hodin) před startem příslušného závodu, tj. do 4.10. 

2018. V přihlášce musí být uvedeno: jméno, příjmení, název týmu, kategorie a UCI 

ID.  
 Závodník, který se v uvedeném termínu na internetových stránkách k danému závodu 

nepřihlásí, může být doplněn do startovní listiny pouze po úhradě pokuty odpovídající 

výši startovného pro příslušnou kategorii:  
 žáci, kadetky, kadeti 80,- Kč  
 junioři 160,- Kč  
 muži, ženy 250,- Kč  

 Závodníci kategorie Muži, Ženy a Masters se přihlašují na e-mail sekretáře 

závodu. 

Podmínka účasti: Každý závodník předloží platnou licenci své národní federace pro rok 2018, kategorie 

Masters dle pravidel ČP Masters 

Startovné: Dle rozpisu soutěže TOI TOI CUP 2018, pro kategorii muži a ženy a Masters 

200,- Kč 



 

Kancelář závodu:  sportovní a společenské centrum Flemda, ul. Sokolovská, Rýmařov, 79501 
 

Startovní čísla:  V kanceláři závodu 7.10.2018 od 8:00 hodin. 
 pro mládežnické kategorie výdej nejpozději do 09:15 hodin 
 pro kategorii junioři nejpozději do    11:00 hodin 
 pro kategorii ženy, muži, masters nejpozději do  12:00 hodin 
 

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 – OPEN závod ŽENY 
 13:01 hodin – MASTERS C, D, MASTERS ŽENY 
 14:30 hodin – OPEN závod Muži Elite/U23 
 14:31 hodin – MASTERS A 
 14:32 hodin – MASTERS B 
 

Předpis: Závodí se podle platných pravidel ČSC, rozpisu pohárové soutěže TOI TOI CUP 2018 

a ustanovení tohoto rozpisu. V případě porušení pravidel budou uplatněny sankce dle 

pravidel ČSC. 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:  2700 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 cíle ihned po skončení závodu juniorů. První 3 

závodníci každé kategorie se dostaví na vyhlášení nejpozději do 5 minut po projetí 

prvního závodníka kategorie juniorů cílem. 
 Vyhlášení výsledků pro kategorie ELITE + U23, ŽENY bude provedeno v prostoru 

cíle nejpozději do 5 minut po projetí prvního závodníka cílem příslušného závodu. 
 

Ceny:  Pro kategorie žáci, kadetky, kadeti a junioři dle rozpisu TOI TOI CUP 2018. 
  
 Pro veřejný závod MUŽI+U23:  1. místo  5000,- Kč 
  2. místo  3000,- Kč 
  3. místo  2000,- Kč 
  4. místo  1000,- Kč 
  5. místo    500,- Kč 
  
 Pro veřejný závod ŽENY:  1. místo  3000,- Kč 
  2. místo 2000,- Kč 
  3. místo  1000,- Kč  
  4. místo   700,- Kč 
  5. místo   500,- Kč 
 

 Pro kategorie Masters:  1. místo  300,- Kč 
  2. místo 200,- Kč 
  3. místo  100,- Kč 

  
 



Dopingová kontrola:  sportovní a společenské centrum Flemda - viz plánek 
 

Šatny, sprchy:  sportovní a společenské centrum Flemda - viz plánek 
 

Zdravotní zajištění:  nemocnice Rýmařov, ul. Sokolovská 
 

Parkování:  sportovní a společenské centrum Flemda - viz plánek 
 

Ubytování:  Informace sdělí p. Chaloupka, mobil: 77461497 
 

Schválil:  Jiří Šťastný za Komisí cyklokrosu ČSC dne 4.7.2018 
 

 


