
ROZPIS ZÁVODU 

 
11. závod TOI TOI CUP 2017  

Mezinárodní závod UCI C1 pro kategorii Muži ELITE+U23 a Ženy ELITE 

MČR pro kategorie žáci, kadeti, kadetky a junioři 

 

KOLÍN – sobota 9. prosince 2017 

 
Pořadatel: Z&S Apache Team, z.s.  

 

Termín konání:  Sobota 9. prosince 2017 

 

Místo konání: Kolín - Borky 

 

Ředitel závodu: Mgr. Jan Slavíček 

 mobil: +420 777722710 

  mail: slavicek@cyclingagency.cz 

 
Vedoucí trati: Martin Řehák 

 mobil: +420 728 775183 

 mail: rehak@cyclingagency.cz 

 

Sekretář závodu: Martina Slavíčková 

 mobil: +420 777830732 

 mail: slavickova@cyclingagency.cz 

 

Hlavní rozhodčí: Deleguje UCI  

 

Přihlášky: Přihlášky pro všechny kategorie 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 6.12.2017. V přihlášce musí být 

uvedeno: jméno, příjmení, název týmu, kategorie, UCI ID. 
 

Podmínka účasti: Každý závodník předloží platnou licenci své národní federace pro rok 2017. 

 

Startovné: dle rozpisu soutěže TOI TOI CUP 2017 

 

Kancelář závodu: Atletický stadion M. Tučka, Kolín - Borky 

 

Startovní čísla: V kanceláři závodu od 07:50 hodin.  

 - KADETKY, ŽÁCI, KADETI nejpozději do 09:00 hodin 

 - JUNIOŘI     11:00 hodin 

 - MUŽI      12:00 hodin 

  - ŽENY      13:30 hodin 

 
Program: 09:35 hodin KADETKY (společně kadetky a žákyně) 

 10:15 hodin ŽÁCI STARŠÍ (společně žáci starší + žáci mladší)    

 11:00 hodin  KADETI 

 11:50 hodin JUNIOŘI 

 12:50 hodin MUŽI (Elite a U23) 
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 14:30 hodin ŽENY (ženy Elite + ženy do 23 let) 
 
Výplata finančních cen: Výplata finančních cen pro závodníky kategorií ŽÁCI, KADETI, KADETKY a 

JUNIOŘI proběhne v hotovosti  po vyhlášení výsledků každé kategorie v kanceláři 

závodu.  

 Výplata finančních cen pro závodníky kategorií ŽENY ELITE / U23 a MUŽI ELITE / 

U23 proběhne převodem na účet, který závodník nahlásí v kanceláři závodu a to 

nejpozději do 5 pracovních dní od data konání závodu. 

 Všechny finanční ceny budou pořadatelem řádně zdaněny daní z příjmu dle platných 

ustanovení Zákona č 586/1992 o daních z příjmu. 

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

TOI CUP 2017 a ustanovení tohoto rozpisu. V případě porušení pravidel budou 

uplatněny sankce dle předpisů trestů UCI pro kategorii Muži ELITE + U23 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: 2.900 metrů 

 

Depo: zdvojené depo 

 

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

v uvedeném pořadí kategorií v prostoru cíle ihned po skončení závodu žen. První 3 

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

první závodnice kategorie žen cílem. 

 Vyhlášení výsledků pro kategorii mužů ELITE + U23 bude provedeno v prostoru cíle 

nejpozději do 5 minut po projetí prvního závodníka kategorie muži Elite + U23 cílem. 

 Slavnostní vyhlášení celkových výsledků TOI TOI CUP 2017 všech kategorií včetně 

soutěže týmů proběhne 9.12.2017 po skončení posledního závodu seriálu 

v Kolíně. 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 1.3.072 Pravidel UCI a článku 2.1 

Tabulky trestů Všeobecných pravidel ČSC. 

 

Ceny: dle rozpisu TOI TOI Cup 2017 

 

Dopingová kontrola:   Atletický stadion M. Tučka, Kolín - Borky 

 

Šatny, sprchy:   Atletický stadion M. Tučka, Kolín - Borky  

 

Zdravotní zajištění: MUDr. Jan Balík 

 

Ubytování: pořadatel nezajišťuje 

Schválil: za Komisí cyklokrosu ČSC Jiří Šťastný dne 24.10.2017 

 

 


