ROZPIS
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MLÁDEŽE V CYKLOKROSU 2020
1. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MLÁDEŽE 2020 SE VYPISUJE TAKTO:
DATUM
13.12.2020
neděle

MÍSTO
Kolín

NÁZEV
Mistrovství České republiky
mládeže

KATEGORIE
M-ČR(WMŽ/WSŽ/MMŽ/MSŽ/WK//MK)

MK=Kadeti WK=Kadetky MSŽ=St. žáci WSŽ=St. žákyně MMŽ=Ml. žáci WMŽ=Ml. žákyně

2. POŘADATEL
Z&S Apache Team, z.s.
3. MÍSTO KONÁNÍ
Kolín – Borky, Brankovická 979, Atletický stadion Mirka Tučka
4. ŘEDITEL ZÁVODU
Mgr. Jan Slavíček
mobil: +420 777 722710
e-mail: slavicek@cyclingagency.cz
5. SEKRETÁŘ ZÁVODU
Martina Slavíčková
mobil: +420 777 830732
e-mail: slavickova@cyclingagency.cz
6. OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA TRAŤ ZÁVODU
Bc. Martin Řehák
mobil: +420 728 775183
e-mail: rehak@cyclingagency.cz
7. HLAVNÍ ROZHODČÍ
Bude delegován komisí cyklokrosu
8. ČLENOVÉ SBORU ROZHODČÍCH
Budou delegováni Komisí cyklokrosu ČSC
9. KANCELÁŘ ZÁVODU
Atletický stadion Mirka Tučka, Kolín – Borky, Brankovická 979 od 8:45 hod.
10. ÚČAST
M-ČR v Kolíně pro kategorie Ml. žákyně, St. žákyně, Ml. žáci, St. žáci, Kadetky a Kadeti pro rok 2020 se
mohou zúčastnit všichni závodníci uvedených kategorií výhradně s českou státní příslušností a licencí
platnou pro rok 2020.
Kategorie
KADETI
KADETKY
STARŠÍ ŽÁCI
STARŠÍ ŽÁKYNĚ
MLADŠÍ ŽÁCI
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ
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ročníky narození
ročníky narození
ročníky narození
ročníky narození
ročníky narození
ročníky narození

2005-2006
2005-2006
2007-2008
2007-2008
2009-2011
2009-2011
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11. PŘIHLÁŠKY, TERMÍNY PŘIHLÁŠEK A ZPŮSOBY PLATBY
Přihlášky se provádí 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 11.12.2020 do
18:00 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 závodu
nepřihlásí, nesmí startovat.
Oddíly budou moci využít hromadnou on-line registraci pro snadnější přihlášení k závodům včetně hromadné platby.
12. PODMÍNKA ÚČASTI
Každý závodník musí mít platnou licenci pro rok 2020 vydanou ČSC.
13.

STARTOVNÉ
Startovné je stanoveno pro jednotlivé kategorie takto (přihlášení předem elektronickou formou):
Ml. žáci, St. žáci, Ml. žákyně, St. žákyně, Kadeti, Kadetky

80,- Kč

V případě vyšší moci nebo prokázané nemoci bude startovné vráceno pořadatelem příslušného závodu na základě
písemné žádosti. Formulář žádosti je zveřejněn na stránkách www.cyklokros.cz
14.

STARTOVNÍ ČÍSLA
Startovní čísla budou zajištěna prostřednictvím servisní skupiny pro všechny kategorie. Startovní čísla budou
jednorázová a po závodě se nevracejí.
Startovní čísla kategorií podle článku 10 budou mít tento charakter černé číslo na bílém podkladu 1-99
Výdej startovních čísel
- pro kategorie MLADŠÍ ŽÁKYNĚ
08:45 – 09:15 hodin
- pro kategorie MLADŠÍ ŽÁCI
09:30 – 10:00 hodin
- pro kategorie STARŠÍ ŽÁKYNĚ
10:15 – 10:45 hodin
- pro kategorie STARŠÍ ŽÁCI
10:45 – 11:15 hodin
- pro kategorie KADETKY
11:30 – 12:00 hodin
- pro kategorie KADETI
12:15 – 12:45 hodin
Ve výjimečném případě může jediný zástupce týmu vyzvednout startovní čísla pro všechny závodníky všech
kategorií svého týmu současně, ale ne později než v čase stanoveném pro nejnižší kategorii, ve které bude
některý ze závodníků jeho týmu startovat.

15.

PROGRAM
A) Starty jednotlivých závodů M-ČR mládeže 13.12.2020 2020 v Kolíně a oficiální trénink jsou pro příslušné
kategorie stanoveny takto:
Den před závodem:
Oficiální trénink na trati závodu den před závodem je z důvodu konání mezinárodních závodů TOI TOI CUP a
eliminace koncentrace většího počtu závodníků na trati přísně zakázán.
V den závodu:
08:45 – 9:45 oficiální trénink na trati závodu
10:00 – MLADŠÍ ŽÁKYNĚ (samostatně na 15 - 20´)
10:40 – MLADŠÍ ŽÁCI (samostatně na 20´)
11:20 – STARŠÍ ŽÁKYNĚ (samostatně na 20´)
12:00 – STARŠÍ ŽÁCI (samostatně na 20 - 25´)
12:45 – KADETKY (samostatně na 25´)
13:30 – KADETI (samostatně na 30´)
14:10 – 14:30 vyhlášení vítězů závodů Ml. žákyně, Ml. žáci, St. žákyně, St. žáci, Kadetky a Kadeti

16.

PŘEDPIS
Závodí se podle platných pravidel ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. V případě porušení pravidel budou uplatněny
sankce podle pravidel ČSC. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody závodníkům
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vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo případných nutných technických změn oproti rozpisu
závodu z důvodu nepředvídaných okolností.
17.

DOBA TRVÁNÍ ZÁVODU
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ
MLADŠÍ ŽÁCI
STARŠÍ ŽÁKYNĚ
STARŠÍ ŽÁCI
KADETKY
KADETI

15 - 20 minut
20 minut
20 minut
20 - 25 minut
25 minut
30 minut

18.

ŘAZENÍ ZÁVODNÍKŮ NA STARTU
Řazení na startu při Mistrovství ČR kategorie Ml. žákyně, Ml. žáci, St. žákyně, St. žáci, Kadetky a Kadeti
1) obhájce titulu M-ČR
2) podle celkové Individuální klasifikace zrušeného Českého poháru TOI TOI CUP 2020 po závodě konaném na
Holých Vrších 27.09.2020
3) ostatní závodníci, kteří nefigurují ve výše uvedené klasifikaci – jejich pořadí bude stanoveno podle pořadí
došlých přihlášek.

19.

ZTRÁTA OKRUHU
Pro Mistrovství ČR mládeže 2020 platí toto ustanovení: Závodník, který byl dojet o celý okruh před vjezdem
vedoucího závodníka do posledního okruhu, pokračuje v závodě, ale musí zastavit před vjezdem do cílové rovinky
posledního okruhu v místě, kde stojí rozhodčí cílové rovinky a bude klasifikován se ztrátou příslušného počtu okruhů
a podle dosažené pozice v okamžiku zastavení
Při Mistrovství ČR mládeže 2020 může sbor rozhodčích stanovit pro závodníky se ztrátou maximální časový odstup
za vedoucím závodníkem. Závodníci se ztrátou vyšší než stanovený časový limit budou v průběhu závodu zastaveni
před vjezdem do cílové rovinky a budou klasifikováni se ztrátou příslušného počtu okruhů a podle dosažené pozice v
okamžiku zastavení.
Závodník, který nerespektuje pravidlo o ztrátě okruhu, bude penalizován podle pravidel.

20.

VÝSLEDKY
Zpracováním výsledků Mistrovství ČR mládeže 2020 bude pověřena servisní skupina určená komisí cyklokrosu
ČSC.

21.

TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
Vysílačky pro rozhodčí (celkem 5 ks) zajistí Agentura Cyklistika s.r.o.

22.

ANTIDOPINGOVÁ KONTROLA
Antidopingová kontrola pro všechny závody Mistrovství ČR mládeže 2020 se řídí předpisy Antidopingového výboru
ČR.

23.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
Vyhlášení výsledků M-ČR kategorií Ml. žákyně, Ml. žáci, St. žákyně, St. žáci, Kadetky a Kadeti bude provedeno v
prostoru cíle dle časového harmonogramu (viz čl. 15).
K vyhlášení se dostaví první 3 závodníci každé kategorie.
Všichni závodníci 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 2.1 Tabulky trestů
Všeobecných pravidel ČSC. Nepřevezme-li závodník / závodnice cenu za umístění v pořadí M-ČR, propadají ceny
ve prospěch pořadatele.
Prostor pro vyhlášení vítězů závodu je vyhrazen pro prezentaci smluvních reklam uzavřených s pořadatelem.
Jakékoliv jiné reklamy včetně umisťování kol v prostoru před pódiem nebo na pódiu jsou podle článku C1204
pravidel cyklistiky ČSC pro cyklokros nepřípustné.
Za umisťování kol a nepovolených reklam ve vymezeném prostoru pro vyhlašování vítězů, budou dotyční závodníci /
zástupci týmů penalizováni článku 8.1 Tabulky trestů Pravidel cyklistiky ČSC pro cyklokros.

24.

PŘEVODY
Převody na kolech používaných při závodech v cyklokrosu, bez ohledu na kategorii závodníků, nejsou omezeny.
Verze: N1
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25.

DÉLKA OKRUHU
Délka okruhu je 3 400 metrů.

26.

KONTROLA TRATI ZÁVODU
Regulérnost trati Mistrovství ČR mládeže 2020 posoudí nejpozději 90 minut před startem první kategorie hlavní
rozhodčí se zástupcem pořadatele (stavitelem tratě) a případně i se zástupcem komise cyklokrosu ČSC.

27.

CENY
Ceny pro jednotlivé kategorie Mistrovství ČR mládeže 2020 uvedené v tabulce jsou v CZK a budou také v CZK
vypláceny. Výplata cen bude provedena v kanceláři závodu po vyhlášení oficiálních výsledků příslušné kategorie.

UMÍSTĚNÍ
1.
2.
3.

CELKEM

Kadeti
a
Kadetky

KATEGORIE
Starší žáci
Mladší žáci
a
a
žákyně
žákyně

M-ČR

M-ČR

M-ČR

500
350
200
1050

350
250
200
800

350
250
200
800

28.

ŠATNY, SPRCHY
Z důvodu epidemiologických opatření nebudou společné šatny a sprchy k dispozici.

29.

DOPINGOVÁ KONTROLA
Atletický stadion Mirka Tučka, viz plánek

30.

ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Oblastní nemocnice Kolín a.s., Žižkova 146, Kolín 3
MUDr. Martin Holas

31.

PARKOVÁNÍ
Brankovická ulice, viz plánek

32.

PODMÍNKY KONÁNÍ MČR MLÁDEŽE 2020
MČR mládeže 2020 se bude konat za epidemiologických podmínek, vyhlášených vládou ke dni 3.12.2020. Dojde-li
ke zpřísnění podmínek, vyhazuje si pořadatel právo MČR bez náhrady zrušit.
UPOZORNĚNÍ: Nedílnou součástí těchto technických ustanovení jsou Mimořádná opatření Covid-19.
Rozpis byl schválen komisí cyklokrosu ČSC dne 30.11.2020
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