
 
 

 
 
 

 
      MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

     V DRÁHOVÉ CYKLISTICE 2021 
 
Pořadatel:                   TJ Favorit Brno, spolek 
Datum konání:     23. – 25. 7. 2021 
Místo konání:                   Velodrom TJ Favorit Brno, Křížkovského 416/22 
Ředitel závodu:   Zdeněk Valenta, tel.: 731 617 155 
Hlavní rozhodčí:                         Ondřej Vačkář, tel.: 777 822 527 
Startují:                   Žáci ml., žáci st., kadeti, junioři, žákyně st. + ml., kadetky,  juniorky,  ženy 
Přihlášky:      www.cyklovysledky.cz  do 20. 7. 2021 
Kancelář závodu:    Velodrom Brno, Křížkovského 416/22 
Prezentace a startovní čísla: v místě startu 23. 7. 2021 od 8:30 hod do 10:30 hod 

Ostatní disciplíny vždy do 16:00 předchozího dne.  
Startovné 100,- Kč za každého zúčastněného závodníka. 

Šatny a sprchy:                  Velodrom Brno, Křížkovského 416/22 
Ubytování:    Pořadatel nezajišťuje.  
Předpis: Závodí se dle pravidel ČSC, rozpisu ČP na dráze mládeže a žen pro rok 2021 a ustanovení 

tohoto rozpisu. Každý závodník předloží při prezentaci platnou licenci ČSC. 
 Každý závodník startuje na své nebezpečí. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé 

ani jimi způsobené.   
Ceny:  První tři závodníci v každé kategorii obdrží medaili, vítězové v kategorii junior, juniorky       

a ženy obdrží mistrovský dres.  
Lékařské zabezpečení:                 ÚSM Brno 
Kategorie a disciplíny:  
Ženy  (Že,) stíhací jednotlivců na  3 km ,  
                                                     stíhací závod družstev na 4km, (společný start s Jky) 
 bodovací závod 24km,  
                                                     scratch 10 km,  
Juniorky (Jky) stíhací jednotlivců na 2 km   
                                                     stíhací závod družstev na 4km, (společný start s Že) 
 bodovací závod 21 km, 
                                                     scratch 7,5 km,  
Junioři (J)  stíhací závod jednotlivců na 3 km, 
                                                     stíhací závod družstev na 4 km, 
 bodovací závod jednotlivců na 24 km, scratch 10 km 
 
 
Kadeti (K)   stíhací závod jednotlivců na 2 km,  
                                                     stíhací závod družstev na 3 km,   
 bodovací závod jednotlivců na 20km , scratch 7,5 km 
Kadetky (Kky)                           stíhací závod jednotlivkyň na 2 km ,   
                                                    stíhací závod družstev na 3 km (společný start s Žky), 
    bodovací závod jednotlivkyň na 10km,  scratch 4 km,                                                     
 
 
 

 

 



 
 
 
Žákyně (Žky)                           stíhací závod jednotlivkyň na 2 km,  
                                                    stíhací závod družstev na 3 km(společný start s Kky), 
                bodovací závod jednotlivkyň na 10km, scratch 4 km,  
Žáci starší (Žst)                         stíhací závod jednotlivců na 2 km, 
                                                    stíhací závod družstev na 3 km(společný start Žml),  
                                                    bodovací závod jednotlivců na 15 km, scratch4 km 
Žáci mladší(Žml)                       stíhací závod jednotlivců na 2 km, 
                                                    stíhací závod družstev na 3 km(společný start s Žst), 
                                                    bodovací závod jednotlivců na 10 km,scratch4 km 
 
V případě menšího počtu startujících v ženských kategoriích, rozhodnou zástupci dráhové komise společně 
s hlavním rozhodčím o případném sloučení těchto kategorií.                                                                                       
Počty kol pro stíhací závody: 2 km – 5 kol ,  3 km – 7,5 kol ,  4 km – 10 kol . 

Postupový klíč:   na všechny závody MČR s hromadným startem starších žáků, kadetů a juniorů postupuje   
26 sportovců z průběžného pořadí daného ČP a 4 závodníky má výlučné právo jmenovat dráhová komise, pokud 
DK svého práva nevyužije, startuje prvních 30 sportovců z průběžného pořadí ČP na dráze. V případě, že některý 
závodník nestartuje, posouvají se sportovci dle aktuálního pořadí v ČP do poštu 30. Pokud nebude v celkovém 
hodnocení ČP 30 závodníků, je možno nejpozději 15 dnů před konáním MČR požádat dráhovou komisi o 
donominování závodníků v dané kategorii do celkového počtu 30. Žádosti poslat na adresy: 
mracek.michal@tiscali.cz a marketajandovka@seznam.cz. Celkem startuje 30 závodníků. 

Rozpis byl schválen DK STK ČSC: 28.6.2021 
 

 

P R O G R A M 
 

PÁTEK 23. 7. 2021 
 
11:00   Porada trenérů a vedoucích týmů v kanceláři závodu  
 

12:00   2 km - stíhací závod jednotlivců   Žml    kvalifikace, postupuje 8   
 2 km - stíhací závod jednotlivců   Žst     kvalifikace, postupuje 8 
                          2 km - stíhací závod jednotlivců                      K        kvalifikace, postupuje 8     

2 km - stíhací závod jednotlivkyň              Žky    kvalifikace, postupuje 8     
2 km - stíhací závod jednotlivkyň                   Kky    kvalifikace, postupuje 8     
2 km - stíhací závod jednotlivkyň                   Jky     kvalifikace, postupuje 8     
3 km - stíhací závod jednotlivců  J         kvalifikace, postupuje 8  

  3 km - stíhací závod jednotlivkyň               Že      kvalifikace, postupuje 8 
   

17:00                2 km - stíhací závod jednotlivců  Žml    finále7-8,5-6,3-4,1-2  
2 km - stíhací závod jednotlivců  Žst     finále7-8,5-6,3-4,1-2 
2 km - stíhací závod jednotlivců                 K       finále7-8,5-6,3-4,1-2  
2 km - stíhací závod jednotlivkyň          Žky    finále7-8,5-6,3-4,1-2   
2 km - stíhací závod jednotlivkyň          Kky    finále7-8,5-6,3-4,1-2   

                           2 km - stíhací závod jednotlivkyň         Jky     finále7-8,5-6,3-4,1-2   
3 km - stíhací závod jednotlivců (10 kol) J         finále7-8,5-6,3-4,1-2    
3 km - stíhací závod jednotlivkyň          Že      finále7-8,5-6,3-4,1-2    

   

 
 
 
 
 
 



 
 
 

SOBOTA 24. 7. 2021 
 

10:00    scratch Žáci mladší  10 kol 
    Žáci starší  12 kol 

Kadeti   19 kol 
Žačky                             10 kol  
Kadetky               10 kol 
Junioři   25 kol 
Juniorky  19 kol 
Ženy                               25 kol 

 

15:00   bodovací závod 25kol á 5  Žml     finále  
bodovací závod 40kol á 5  Žst     finále 
bodovací závod 25kol á 5  Žky              finále  
bodovací závod 25kol á 5  Kky              finále  
bodovací závod 50 kol á 5  Jky              finále  

                          bodovací závod 60 kol á 5              Že            finále  
  bodovací závod 50 kol á 5  K    finále  
  bodovací závod 60 kol á 5  J     finále  
   

NEDĚLE 25. 7. 2021 
 

09:00     4 km - stíhací závod družstev  Jky+ Že   sólo jízda  kvalifikace, postupují 4 družstva 
                           3 km - stíhací závod družstev  Žst+Žml sólo jízda  kvalifikace, postupují 4 družstva 

3 km - stíhací závod družstev  K  sólo jízda  kvalifikace, postupují 4 družstva   
3 km - stíhací závod družstev  Žky+ Kky sólo jízda  kvalifikace, postupují 4 družstva  
4 km - stíhací závod družstev  J  sólo jízda  kvalifikace, postupují 4 družstva 

 
11:00   4 km - stíhací závod družstev   Jky + Že finále 3-4,1-2 

3 km - stíhací závod družstev   Žml+Žst finále 3-4,1-2 
3 km - stíhací závod družstev   K   finále 3-4,1-2  

  3 km - stíhací závod družstev   Kky+Žky finále 3-4,1-2  
              4 km - stíhací závod družstev                           J     finále 3-4,1-2    
                             


