
ROZPIS ZÁVODU 
 

11. závod TOI TOI CUP 2019  

Mezinárodní závod UCI C1 pro kategorie muži a ženy  

Mistrovství ČR 2019 pro kategorie starší žáci, kadetky, kadeti a junioři 

 

UNIČOV – sobota 14. prosince 2019 

 
 
Pořadatel: Cyklistika Uničov 

 

Termín konání: Sobota 14.12.2019 

 

Místo konání: Uničov – Lesopark Šibeník 

 

Ředitel závodu: Richard Dostál, Brníčko 1019, 783 91 Uničov 

 mobil:  +420 603 803 611 

 e-mail: rdk@rdk.cz 

 

Sekretář závodu:  Jiřina Krejčí, 

 mobil:  +420 604 830 357 

 e-mail: rdk@rdk.cz 

 

Osoba odpovědná Kamil Mráz 

za trať závodu: mobil:  +420 730 595 854 

 e-mail: rdk@rdk.cz 

 

Hlavní rozhodčí: VALČIĆ Bruno, CRO 

 

Členové sboru   

rozhodčích: Budou doplněni po delegování sboru rozhodčích 

 

Přihlášky: Přihlášky se provádí ke každému závodu samostatně elektronickou formou na 

internetových stránkách http://www.cyklokros.cz/prihlasky/. V přihlášce musí být uvedeno: 

jméno, příjmení, název týmu, kategorie a UCI ID. Součástí přihlášení je úhrada 

startovného, přihlášení nabývá platnosti po úhradě startovného. Termín uzávěrky 

přihlášek je ve čtvrtek 12.12.2019 do 12:00 hodin.  

Platbu je možné provést následujícími způsoby: 

a) On-line platební kartou. 

b) Převodem z účtu. Podklady pro platbu převodem z účtu vygeneruje online systém 

při přihlášce. 

Provedením platby se rozumí připsání finanční částky (startovného) na účet 

pořadatele. 

Závodník, který neprovede úhradu startovného do termínu uzávěrky přihlášek bude 

považován za nepřihlášeného a ve startovní listině nebude uveden. 

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

nepřihlásí se může výjimečně přihlásit v kanceláři závodu pouze po úhradě pokuty 

odpovídající výši startovného pro příslušnou kategorii. Přihlásit v kanceláři závodu se 

může pouze do termínu uzávěrky výdeje startovních čísel.  

Oddíly budou moci využít hromadnou on-line registraci pro snadnější přihlášení 

k závodům včetně hromadné platby. 
 

http://www.cyklokros.cz/prihlasky/


Podmínka účasti: Každý závodník předloží platnou licenci své národní federace pro rok 2019. Mistrovství 

ČR se mohou zúčastnit pouze závodníci s českou státní příslušností. 

Startovné: Dle rozpisu soutěže TOI TOI CUP 2019  

 

Kancelář závodu:  Lesopark Šibeník 
 

Startovní čísla: V kanceláři závodu 14.12.2019 od 8:00 hodin. Výdej startovních čísel  

 pro kategorie kadetky, žáci, kadeti do   09:15 hodin 

 pro kategorii junioři nejpozději do    11:00 hodin 

 pro kategorii muži nejpozději do    12:00 hodin 

 pro kategorii ženy nejpozději do    13:30 hodin 

 

Program: 09:45 hodin KADETKY (společně kadetky a žákyně) 

 10:25 hodin ŽÁCI STARŠÍ (společně žáci starší + žáci mladší) 

 11:10 hodin  KADETI 

 12:00 hodin JUNIOŘI 

 13:00 hodin MUŽI (muži Elite + muži U23) – C1 

 14:30 hodin ŽENY (ženy Elite + ženy U23 + juniorky) – C1 

 

Předpis: Závodí se podle platných pravidel UCI pro kategorie muži, ženy a junioři, podle pravidel 

ČSC pro kategorie starší žáci, kadeti a kadetky, rozpisu pohárové soutěže TOI TOI CUP 

2019 a ustanovení tohoto rozpisu. V případě porušení pravidel budou uplatněny sankce dle 

předpisů trestů UCI pro kategorii muži a ženy, pro ostatní kategorie podle 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:  2 500 metrů – viz plánek tratě 

 

Depo: zdvojené – viz plánek tratě 

 

Vyhlášení výsledků: Vyhlášení výsledků pro kategorie žáci, kadetky, kadeti, junioři a ženy bude provedeno 

v uvedeném pořadí kategorií v prostoru cíle skončení závodu žen. První 3 závodníci každé 

kategorie se dostaví v uvedeném pořadí na vyhlášení nejpozději do 5 minut po projetí první 

závodnice kategorie žen cílem. Zároveň proběhne slavnostní vyhlášení celkových výsledků 

TOI TOI CUP 2019 kategorií starší žáci, kadetky, kadeti, junioři a ženy včetně soutěže 

týmů. Slavnostního vyhlášení se zúčastní první 3 závodníci či závodnice celkového pořadí 

jednotlivců a nejlépe umístěné družstvo TOI TOI CUP 2019.  

 Vyhlášení výsledků závodu pro kategorii mužů bude provedeno v prostoru cíle nejpozději 

do 5 minut po projetí prvního závodníka kategorie muži cílem. Zároveň proběhne 

slavnostní vyhlášení celkových výsledků TOI TOI CUP 2019 kategorie muži včetně 

soutěže týmů. Slavnostního vyhlášení se zúčastní první 3 závodníci celkového pořadí 

jednotlivců a nejlépe umístěné družstvo TOI TOI CUP 2019. 

Všichni závodníci a závodnice se musí na stupních vítězů prezentovat v závodním úboru. 

Případné převlečení musí být v designu shodném se závodním úborem. Nerespektování 

tohoto předpisu bude penalizováno podle článku 1.3.072 Pravidel UCI a článku 2.1 

Tabulky trestů Všeobecných pravidel ČSC. Nepřevezme-li závodník či závodnice cenu 

za umístění v celkovém pořadí na slavnostním vyhlášení celkových výsledků, 

propadají ceny ve prospěch pořadatele. 

 

Ceny: Dle rozpisu TOI TOI CUP 2019 

 

Dopingová kontrola:  Stadion kopané, U Stadionu 619, 783 91  Uničov, viz plánek 

 

Šatny, sprchy:  Stadion kopané, U Stadionu 619, 783 91  Uničov, viz plánek 

 



Zdravotní zajištění:  Záchranná služba Aksamitova Olomouc, MUDr. J. Vaňhara 

 

Nemocnice: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc,  

 tel.: +420 588 441 111 

 

Parkování:  Viz plánek 

 

Ubytování:  Pořadatel nezajišťuje 

 

Schválil:  Za Komisi cyklokrosu ČSC Jiří Šťastný dne 29.7.2019 

 


