
 

 

TURNÉ 4 DRAH 

 Český pohár mládeže 2021 v dráhové cyklistice 

Pořadatel: TJ Favorit Brno, Křížkovského 416/22, Brno, +420 731 617 154, 
543211813, favorit.brno@cbox.cz    

Datum konání: 19. 8. 2021 od 10:00 hod. 

Místo konání:  Velodrom Brno, Křížkovského 416/22, Brno  

Ředitel závodu:  Zdeněk Valenta, tel. +420 731 617 155 

Hlavní rozhodčí: Renata Horáková Holová, +420 720 752 435  

Startují:  žáci, kadeti, junioři, žákyně, kadetky, juniorky, ženy, muži  

podmínka účasti: platná licence na rok 2021  

Přihlášky:  www.cyklovysledky.cz do 16. 8. 2021  

Kancelář závodu:  19. 8. 2021 velodrom Brno od 8:00 hod, každý účastník odevzdá 
v kanceláři závodu vyplněné Čestné prohlášení o zdravotním stavu ve vztahu ke Covid19   

Startovní čísla: 19. 8. 2021 v kanceláři závodu od 8:00 do 9:00 hod.  

Startovné:  200 Kč/ závodník, nepřihlášení v termínu platí dvojnásobek! 

Šatny a sprchy: velodrom Brno  

Předpis: Závodí se dle pravidel ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. Každý závodník                                                                                                                                                                 
předloží při výdeji čísla platnou licenci ČSC. Každý závodník startuje na 
své nebezpečí. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi 
způsobené. V případě menšího počtu startujících budou kategorie 
sloučeny.  

Ceny:   první tři závodníci v každé kategorii  

Lékařské zabezpečení: USM Brno 

Disciplíny:  vylučovací závod, bodovací závod, madison 

Rozpis byl schválen DK ČSC: 26.7.2021 



 

 

9:30 porada trenérů    

10:00 start závodu   

15 žákyně + kadetky Vylučovací závod po 3. kole 

15 žáci Vylučovací závod Po 3. kole 

20 kadeti Vylučovací závod po 3. kole 

15 juniorky + ženy Vylučovací závod po 3. kole 

15 junioři, muži Vylučovací závod po 3. kole 

15 žákyně + kadetky Bodovací závod 18 kol á 3 

25 žáci Bodovací závod 30 kol á 5 

25 kadeti Bodovací závod 40 kol á 5 

30 juniorky + ženy Bodovací závod  40 kol á 5 

30 junioři, muži Bodovací závod 50 kol á 5 

25 žáci madison 40 kol á 10 

35 kadeti madison  60 kol á 10 

25 žákyně + kadetky madison 40 kol á 10 

45 junioři, muži madison 80 kol á 10 

35 juniorky + ženy madison 60 kol á 10 

 



 

 

TURNÉ 4 DRAH – Brno 19. 8. 2021 
 
 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU VE VZTAHU KE COVIDU-19 

já, níže podepsaný/á   
jméno a příjmení: 
 …………………………………………………………………………….. 
narozen/a:  
 …………………………………………………………………………….. 
kontakt mail a telefon: 
…………………………………………………………………………………… 
 
Potvrzuji tímto, že mám:   

□ Negativní RT-PRC test, který jsem absolvoval/a nejdéle 7 dnů před začátkem akce 
 

□ Negativní antigenní test, který jsem absolvoval/a nejdéle 72h před začátkem akce 
 

□ certifikát od MZDR o ukončeném očkování a od aplikace druhé́ dávky v případě 
dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní  
anebo 21 dní od první aplikace vakcíny 
 

□ potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC 
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní  
  

Prohlašuji, že:  
□ není mi známo, že bych měl/a aktivní onemocnění COVID-19 či jiné přenosné 

onemocnění, 
 

□ není mi známo, že bych přišel/a do kontaktu s osobou, která výše uvedeným 
onemocněním trpí, a nebyla na mne z toho důvodu uvalena karanténa, 

 

□ netrpěl jsem v posledních třech týdnech a netrpím zhoršením zdravotního stavu ve 
smyslu kašle, dechových obtíží či zvýšené teploty, pocitů celkové slabosti či bolestí 
svalových skupin nebo kloubů, 

 

□ Je mi známo, že zamlčením výše uvedených skutečností mohu vážně ohrozit zdraví 
ostatních účastníků akce 
 

□ Jsem si vědom právních následků nepravdivého čestného prohlášení i trestného činu 
šíření nakažlivé choroby 

 

Datum: ……………………….            

 

Podpis účastníka akce     ……………………………………… 

     


