
ROZPIS ZÁVODU 
       

8. závod TOI TOI CUP 2021 

Národní závod TOI TOI CUP 2021 pro kategorie žáci, žákyně, kadeti, kadetky, 

juniorky a junioři + vložený závod OPEN ŽENY a OPEN MUŽI 

 

Vracov – neděle 21.11.2021 

 
 

Pořadatel: CK Dacom Pharma Kyjov ,z.s. 
 

Místo konání: Vracov, u koupaliště (Skoronská 1506) 
 

Termín konání: neděle 21.11.2021 

 

Ředitel závodu: Vladimír Hušek 

 mobil: +420 607547937 

 e-mail: ckkyjov@seznam.cz 
 

Sekretář závodu:  Jakub Kratochvíla 

 Mobil: 606609036  

 Email: abukkr@gmail.com 
 

Hlavní rozhodčí: bude delegován Komisí cyklokrosu ČSC 

 

Přihlášky: Přihlášky se provádí elektronicky 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. Platbu je možné provést on-line platební kartou. 

Termín uzávěrky přihlášek dne 18.11.2021  (do 12:00 hodin), zároveň s přihlášením 

musí být provedena platba. 

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. Dodatečné přihlášení 

v kanceláři závodu bude umožněno pouze v případě, nebudou-li vyhlášena 

epidemiologická opatření. 

Přihlášky závodníků OPEN ŽEN a OPEN MUŽI e-mailem na adresu 

https://forms.office.com/r/5Bz1fiita3 do 17.11.2021. 
 

Podmínka účasti: Každý závodník předloží platnou licenci své národní federace pro rok 2021.  

Startovné: Dle Rozpisu pohárové soutěže v cyklokrosu TOI TOI CUP 2021 

 Kategorie OPEN ŽENY a OPEN MUŽI platí startovné 250,- Kč v kanceláři závodu. 

 

Kancelář závodu:  Letní koupaliště Vracov, Skoronská 1506 

 

http://www.cyklokros.cz/prihlasky/
https://forms.office.com/r/5Bz1fiita3


Startovní čísla: V kanceláři závodu 20.11.2021 od 15:00 do 17:00 hodin, 21.11.2021 od 8:00 hodin.  

 Výdej startovních čísel: 

 pro kategorie STARŠÍ ŽÁKYNĚ a MLADŠÍ ŽÁKYNĚ  nejpozději do 09:00 hodin 

 pro kategorie STARŠÍ ŽÁCI a MLADŠÍ ŽÁCI  nejpozději do 09:15 hodin 

 pro kategorie KADETKY a KADETI  nejpozději do 10:00 hodin 

 pro kategorie JUNIORKY a OPEN ŽENY nejpozději do 11:30 hodin 

 pro kategorie JUNIOŘI a OPEN MUŽI nejpozději do 13:00 hodin 

   

Program: Den před závodem: 

 14:30 – 16:00  oficiální trénink na trati závodu 

 V den závodu: 

08:45 – 9:25  oficiální trénink na trati závodu 

09:40   STARŠÍ ŽÁKYNĚ a MLADŠÍ ŽÁKYNĚ (společný start na 20´ a samostatné 

hodnocení každé kategorie) 

10:20  STARŠÍ ŽÁCI a MLADŠÍ ŽÁCI (společný start na 20´ a samostatné hodnocení každé 

kategorie) 

11:00  KADETKY (samostatně na 25´ ) 

11:45 KADETI (samostatně na 30´) 

12:25 – 12:45  vyhlášení vítězů závodů mládeže 

12:25 – 12:45  oficiální trénink na trati závodu 

12:55 JUNIORKY a ŽENY (společný start na 40´ s odstupem 1 – 3 minuty pro OPEN ŽENY 

a samostatné hodnocení každé kategorie)  

13:50 JUNIOŘI a OPEN MUŽI ( společný start na 45´ s odstupem 1 – 3 minuty  

 OPEN MUŽI a samostatné hodnocení každé kategorie) 

14:50 – 15:10  vyhlášení vítězů juniorky, open ženy, junioři a open muži  

 

Předpis: Závodí se podle platných pravidel pravidel ČSC, rozpisu pohárové soutěže v cyklokrosu 

TOI TOI CUP 2021 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:  2.750 metrů – viz plánek tratě 

 

Depo: zdvojené – viz plánek tratě 

 

Vyhlášení výsledků: Vyhlášení výsledků bude probíhat dle programu, viz výše. 

 

Ceny: Dle rozpisu TOI TOI CUP 2021 pro kategorie žákyně, žáci, kadetky, kadeti, juniorky,a 

junioři. 

  

 OPEN ženy a OPEN muži:    

 1.místo   8.000,- Kč   

 2.místo   5.000,- Kč   

 3.místo   3.000,- Kč   

 

Dopingová kontrola:  Kabiny koupaliště, viz plánek 

Šatny, sprchy:  Kabiny koupaliště, viz plánek 

 

Zdravotní zajištění:  Nemocnice Kyjov, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov 

 

Parkování:  viz plánek 

 



Ubytování:  Pořadatel nezajišťuje 

 

Schválil:  Jiří Šťastný za Komisí cyklokrosu ČSC dne 14.9.2021 


