
                                                  
                                                

 

                   
                                    

 
OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ČATHS 

HANDICAPOVANÝCH CYKLIST Ů NA DRÁZE 2011  
PROPOZICE 

 
ORGANIZÁTOR:  SK Handicapovaných cyklistů Praha 

Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců ve spolupráci s ASC DUKLA  
  
ŘEDITEL ZÁVODU :  Mgr. Viktor Zapletal 
 
HLAVNÍ ROZHODČÍ:  Dr.Milan Vořechovský 
 
PANEL ROZHODČÍCH: Dr.Milan Vořechovský 
 
KANCELÁŘ ZÁVODU: velodrom Motol, Nad Hliníkem, Praha 5  
 
SEKRETÁŘ ZÁVODU: Mgr. Jaroslava Krakovicova, jara.krakovicova@caths.cz , tel. 602 666 457 
 
INFORMACE, VÝSLEDKY:  www.skhcp.cz, www.caths.cz  
 
KATEGORIE :   MUŽI    ŽENY 
    C 1–5, B           C 1–5, B 
 
PŘIHLÁŠKY : Přihlášky písemně na adresu caths@caths.cz  
  
KONEČNÝ TERMÍN  
PŘIHLÁŠEK :       11.prosinec 2011 
 
STARTOVNÉ:    250,- závodník / tandem .  

Startovné zahrnuje všechny vypsané závodní dny. Musí být uhrazeno převodem na 
účet RB 4812325001/5500 nejpozději do 12.12.2011, jinak je přihláška neplatná. 

 
REGISTRACE :  Registrace závodníků a výdej čísel bude probíhat  

   v kanceláři závodu – ve dnech 15. – 18.12.2011 nejpozději hodinu před startem       
každého vypsaného závodu 

                
Podmínka registrace – platná UCI licence pro rok 2011 

        .    
PRAVIDLA :    Závod se řídí pravidly UCI 
 
CENY: První tři závodníci získají medaile. 
              Vítěz obdrží dres Mistra republiky 2011. 
               
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ: dle časového programu 



                                                  
                                                

 

                   
                                    

 
 
PROGRAM: 
 

 
15.12.2011 závod 

16.00 JUNIORKY+ŽENY           

  MUŽI 4km stíhací družstev     finále   

  MUŽI C1-C5 Team Sprint     finále MČR-H 

16.12.2011 závod 

15.00 JUNIORKY+ŽENY 3km stíhací jednotlivců   kvalifikace kvalifikace   

  ŽENY C1 - C5 3km stíhací jednotlivců   finále   MČR -H 

  MUŽI C1 - C3 3km stíhací jednotlivců   finále   MČR-H 

MUŽI 4km stíhací jednotlivců kvalifikace 

  MUŽI C4 -C5 4km stíhací jednotlivců   finále   MČR-H 

  TANDEM 4km stíhací    finále   MČR-H 

18.00 JUNIORKY+ŽENY 3km stíhací jednotlivců   finále 3.-4.  1.-2.   

  MUŽI 4km stíhací jednotlivců   finále 3.-4.  1.-2.   

 

17.12.2011 

11.00 ŽÁCI 200 m l.s. 1. jednotlivě start od posledního dle ČP   

  ŽÁKYNĚ,KADETKY 200 m l.s. 1. jednotlivě start od posledního dle ČP   

  KADETI 200 m l.s. 1. jednotlivě start od posledního dle ČP   

  JUNIOŘI 200 m l.s. 1. jednotlivě start od posledního dle ČP   

  TANDEM 200 m l.s. 1. jednotlivě   MČR-H   

  JUNIORKY+ŽENY 200 m l.s. 1. jednotlivě start od posledního dle MČR 2010   

  MUŽI 200 m l.s. 1. jednotlivě start od posledního dle MČR 2010   
 
 u kategorie muži 20 sportovců dle pořadí postupuje do finále 120 

  ŽÁCI bodovací z. 6 km (40á10) 2.   pořadí na startu dle celkového pořadí   

  ŽÁKYNĚ,KADETKY bodovací z. 6 km (40á10) 2.   pořadí na startu dle celkového pořadí   

  KADETI bodovací z. 9 km (60á10) 2.   pořadí na startu dle celkového pořadí   

  JUNIOŘI bodovací z. 15 km (100á20) 2.   pořadí na startu dle celkového pořadí   

  JUNIORKY+ŽENY bodovací z. 20km (120á20) 2.   pořadí na startu dle celkového pořadí   

  MUŽI bodovací z. 30km (200á20) 2.   pořadí na startu dle celkového pořadí   

Neutralizace 10 kol při pádu nebo kvalifikovaném defektu. Závodník se nevrací v posledním km. 180 
V případě vyloučení nebo nedokončení závodu je zařazen závodník na poslední místo + 5 bodů 
 
 



                                                  
                                                

 

                   
                                    

 
 
 

  ŽÁCI vylučovací závod á 2 po 5 3.   pořadí na startu dle celkového pořadí   

  ŽÁKYNĚ,KADETKY vylučovací závod á 2 po 5 3.   pořadí na startu dle celkového pořadí   

  KADETI vylučovací závod á 2 po 5 3.   pořadí na startu dle celkového pořadí   

  JUNIOŘI vylučovací závod á 2 po 5 3.   pořadí na startu dle celkového pořadí   

  JUNIORKY+ŽENY vylučovací závod á 2 po 5 3.   pořadí na startu dle celkového pořadí   

  MUŽI vylučovací závod á 2 po 5 3.   pořadí na startu dle celkového pořadí   

Vyloučený závodník musí okamžitě opustit dráhu, pokud tak neučiní bude dán na poslední místo. 120 

V případě nedokončení závodu z důvodu pádu je závodník zařazen na odpovídající poslední místo. 420 

18.12.2011 

10.00 ŽÁCI 1km stíhací jednotlivců 4. ve dvojicích start od posledního dle bodů   

  ŽÁKYNĚ,KADETKY 1km stíhací jednotlivců 4. ve dvojicích start od posledního dle bodů   

  KADETI 2km stíhací jednotlivců 4. ve dvojicích start od posledního dle bodů   

  JUNIOŘI 3km stíhací jednotlivců 4. ve dvojicích start od posledního dle bodů   

  JUNIORKY+ŽENY 3km stíhací jednotlivců 4. ve dvojicích start od posledního dle bodů   

  MUŽI 4km stíhací jednotlivců 4. ve dvojicích start od posledního dle bodů   

230 

  ŽÁCI scratch 5km ( 30 kol ) 5.   pořadí na startu dle celkového pořadí   

  ŽÁKYNĚ,KADETKY scratch 3km ( 20 kol ) 5.   pořadí na startu dle celkového pořadí   

  KADETI scratch 7km ( 45 kol ) 5.   pořadí na startu dle celkového pořadí   

  JUNIOŘI scratch 10km ( 65 kol ) 5.   pořadí na startu dle celkového pořadí   

  JUNIORKY+ŽENY scratch 10km ( 65 kol ) 5.   pořadí na startu dle celkového pořadí   

  MUŽI scratch 15km ( 100 kol ) 5.   pořadí na startu dle celkového pořadí   

V případě vyloučení nebo nedokončení závodu je zařazen závodník na poslední místo + 5 bodů 130 

V případě nedokončení závodu z důvodu pádu je závodník zařazen na odpovídající poslední místo. 

  ŽÁCI 500m p.s. ( 3 kola ) 6. ve dvojicích start od posledního dle bodů   

  ŽÁKYNĚ,KADETKY 500m p.s. ( 3 kola ) 6. ve dvojicích start od posledního dle bodů   

  KADETI 500m p.s. ( 3 kola ) 6. ve dvojicích start od posledního dle bodů   

  JUNIOŘI 1km p.s. 6. ve dvojicích start od posledního dle bodů   

  JUNIORKY+ŽENY 500m p.s. ( 3 kola ) 6. ve dvojicích start od posledního dle bodů   

  ŽENY C1-C5 500m p.s. ( 3 kola )   samostatně   MČR-H   

  MUŽI C1-C5 1km p.s.   samostatně   MČR-H   

  TANDEM 1km p.s.   samostatně   MČR-H   

  MUŽI 1km p.s. 6. ve dvojicích start od posledního dle bodů   



                                                  
                                                

 

                   
                                    

V případě rovnosti bodů rozhoduje v konečném pořadí součet časů. 140 
 
 
 
 
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA: ZS Hl.města Prahy  
 
DALŠÍ USTANOVENÍ:        Závodníci, členové realizačích týmů a doprovody se účastní závodu na vlastní  
        nebezpečí a pořadatel neodpovídá za škody účastníkům vzniklé nebo jimi  
        způsobené.  

Závod je koncipován jako Otevřené Mistrovství České republiky ČATHS  
handicapovaných   cyklistů, je tedy možný start všech handicapovaných cyklistů   
zařazených do některé z kategorií C či B.  
Podmínkou účasti je platná licence ČSC 2011. 

 Závod je pořádán jako MČR všech kategorií tedy i cyklistů bez handicapu.  
 Vzhledem k velkému množství startujících a kapacitě Motolské haly důrazně  
 žádáme o respektování pokynů pořadatelů. 
 
Otevřené MČR ČATHS bude zároveň 3.závodem ČP handicapovaných cyklistů na dráze www.caths.cz 2011. 
Vyhlášení ČP dané disciplíny proběhne vždy po vyhlášení mistrovského závodu. 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


