
 
 

 

 

 

Pořadatel:   TJ Favorit Brno, Křížkovského 22, 603 67 Brno 

 

 

Termíny jednotlivých závodů v roce 2020:: 

 

● 2. června 

● 16. června + krajský přebor – finálový závod 

 

 

Ředitel závodu:  Lukáš PETR 

Hlavní rozhodčí:  Renata Horáková Holová 

 

Startují:   Všechny kategorie, dle počtu přihlášených mohou být sloučeny. 

Převody:   Dle pravidel ČSC 

 

Přihlášky:   emailem lukas_petr@seznam.cz nejpozději 1 den před daným závodem. 

Kancelář závodu:  TJ Favorit Brno, Křížkovského 22, 603 67 Brno 

Startovní čísla:  V kanceláři závodu od 14 hod, výdej bude ukončen v 15 hod 

Technická porada: v 15:30 u věže rozhodčích 

Startovné:  všechny kategorie 50kč 

 

Hodnocení:  Jednotlivé disciplíny se hodnotí omniovým způsobem, dle pravidel 

Olympijského omnia, tzn. vítěz disciplíny dostane 40 bodů, každý další 

v pořadí o 2 body méně. Body z bodovacího závodu se přičítají k omniovým 

bodům. V případě rovnosti bodů rozhoduje pořadí v bodovacím závodě. 

V celkovém pořadí se každý závodní den bude bodovat 25, 20, 16, 13, 11, 10 

atd. Celkovým vítězem se stává jezdec s největším počtem bodů, v případě 

rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění ve finálovém závodě. 

 

Šatny a sprchy:  Velodrom TJ Favorit Brno 

Ubytování:   Pořadatel nezajišťuje. 

Podmínka účasti:  Závodí se dle pravidel ČSC a tohoto rozpisu. 

   Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. 

   Nutná platná licence pro rok 2020. 

Ceny:    Budou uděleny při finále pro první tři v kategoriích. 

     

Zdravotní zajištění:  Andrea Rosenkrancová - Brno 
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Program:  Start v 16:00  

   Přístup na dráhu bude umožněn od 14:00 hod. 

Každý závodní den se skládá celkem ze 4 disciplín.  

 02. 06. 

Kategorie scratch tempo race vylučovací bodovací 

Žačky 8 - X 12 á 3 

žáci mladší 8 - X 12 á 3 

žáci starší + kadetky 10 10 X 15 á 3 

kadeti + juniorky 12 12 X 18 á 3 

Junioři+muži 15 15 X 21 á 3 

 16. 06. 

Kategorie scratch tempo race vylučovací bodovací 

 Žačky 8 - X 12 á 3 

žáci mladší 8 - X 12 á 3 

žáci starší + kadetky 10 10 X 15 á 3 

kadeti + juniorky 12 12 X 18 á 3 

Junioři+muži 15 15 X 21 á 3 

 
 

 

Různé:   Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet závodníků a doprovodu každého týmu  

   v návaznosti na aktuální vládní nařízení  
Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. 

   Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy programu v případě vyšší moci nebo  

   omezeného počtu startujících. 

   Pořadatel si vyhrazuje v případě nepředvídaných okolností změnit rozpis 

   tohoto závodu. 

 V případě malého počtu závodníků může pořadatel sloučit kategorie. 

 V případě konání Brněnského dráhového poháru v rámci jiného závodu jsou 

 závodníci povinni řídit se rozpisem daného závodu. 

 

 
    

 

 

 

 

 
Rozpis byl schválen JM  KSC, v Brně dne 10.5. 2020, Lukáš PETR  

 

 

 


