
 

  

  

ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE NA DRÁZE – MĚŘITELNÉ DISCIPLÍNY 

 

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

   tel./fax: 05/43212553, e-mail: favorit.brno@cbox.cz 

Termín:  30.5.-1.6. 2008  
Ředitel závodu: Dušan Olejníček, Křížkovského 22, 603 67  Brno 

Hlavní rozhodčí: Pavel Raus, Újezd II.284, Kobeřice u Brna, 684 01 

Startují:  kategorie žákyně, kadeti, junioři, juniorky, ženy (pro žáky a kadetky tyto závody nejsou ČP) 

Přihlášky:  pouze písemně na adresu pořadatele nebo na jeho e-mail 28. 5. 2008  

-  Závodníci přihlášení po řádném termínu zaplatí startovné 100,- Kč - 

 

Startovné:  50,- Kč 

Kancelář závodu: Velodrom TJ Favorit Brno 

Startovní čísla: v kanceláři závodu – uzávěrka 1 hodinu před startem příslušné disciplíny ! 

Šatny a sprchy: Velodrom TJ Favorit Brno 

Ubytování: pořadatel nezajišťuje  

Podmínka účasti: Platná licence pro rok 2008. Závodí se dle pravidel ČSC a tohoto rozpisu.  

Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. 

Pořadatel neručí za škody účastníkům  vzniklé ani jimi způsobené 

Technická porada: 30. 5. 2008 v 10,45 hod. – klubovna TJ Favorit Brno 

Ceny: věcné 

Zdravotní zajištění: MUDr. Petr Otiepka 

PROGRAM: 

pátek 30. 5. 2008  

10,45 technická porada vedoucích 

11,00 200m l.s.  junioři, kadeti, žáci 

 sprint družstev  junioři dvojice     kvalifikace 

 sprint družstev  juniorky+ženy     kvalifikace 

 sprint   kadeti, žáci (8x2, postupuje vítěz)  7-8,6-9,5-10… 

 sprint   kadetky+žákyně    systém dle počtu 

 sprint družstev  junioři dvojice     finále 3-4, 1-2 

 sprint družstev  juniorky+ženy     finále 3-4, 1-2 

 sprint   kadeti, žáci    4x2 

 sprint   kadetky+žákyně 

 sprint   junioři      systém dle počtu startujících 

 sprint   kadeti, žáci    2x2        1/2 finále 

 sprint   kadetky+žákyně     finále 

 sprint   junioři 

 sprint   kadeti, žáci    2x2  finále 

17,00 1 km p.s.  junioři dvojice      finále 

 500 m p.s.  žáci dvojice      finále 

 500 m p.s.  kadeti dvojice      finále 

 500 m p.s.  kadetky+žákyně     finále 

 500 m p.s.  ženy+juniorky      finále 

 

sobota 31. 5. 2008  

10,00 2 km – stíhací závod jednotlivců ve dvojicích žáci   kvalifikace postup 4 dle časů 

 2 km – stíhací závod jednotlivců ve dvojicích kadeti   kvalifikace postup 4 dle časů 

 2 km – stíhací závod jednotlivců ve dvojicích kadetky+žákyně kvalifikace postup 4 dle časů  

 2 km – stíhací závod jednotlivců ve dvojicích juniorky  kvalifikace postup 4 dle časů

 3 km – stíhací závod jednotlivců ve dvojicích junioři   kvalifikace postup 4 dle časů

 3 km – stíhací závod jednotlivců ve dvojicích ženy   kvalifikace postup 4 dle časů

 2 km – stíhací závod jednotlivců ve dvojicích žáci   finále   3-4, 1-2 

 2 km – stíhací závod jednotlivců ve dvojicích kadeti   finále  3-4, 1-2 

 2 km – stíhací závod jednotlivců ve dvojicích kadetky+žákyně finále  3-4, 1-2 

 2 km – stíhací závod jednotlivců ve dvojicích juniorky  finále  3-4, 1-2 

 3 km – stíhací závod jednotlivců ve dvojicích junioři   finále  3-4, 1-2 

 3 km – stíhací závod jednotlivců ve dvojicích ženy   finále  3-4, 1-2 
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16,00 bodovací závod     žáci, žákyně, kadetky kvalifikace 20 kol á 5 

 bodovací závod     kadeti, juniorky,ženy kvalifikace 30 kol á 5 
            automaticky 4 fin.stíh.záv.

 bodovací závod     junioři   kvalifikace 40 kol á 5 
            automaticky 4 fin.stíh.záv 

 bodovací závod     žáci, žákyně, kadetky 35 kol á 5 finále B 20 kol 

 bodovací závod     kadeti,juniorky,ženy 50 kol á 5 finále B 25 kol 

 bodovací závod     junioři   65 kol á 5 finále B 35 kol 

 

neděle 1. 6. 2008  
10,00 omnium žáci, žákyně, kadetky  rozjížďky bodovací závod 15 kol á 5,  2x10 do finále 

 3 km – stíhací závod družstev  kadeti  sólo jízda 4 postupují 

 omnium žáci, žákyně, kadetky  skupina B, A vylučovací závod–v každém kole poslední vypadá 

 4 km – stíhací závod družstev   sólo jízda 4 postupují 

 omnium žáci, žákyně,kadetky  skupina B,A hladký závod 10 kol 

 3 km – stíhací závod družstev kadeti  finále 3-4, 1-2 

 omnium žáci,žákyně,kadetky  skupina B,A italská vylučovací jízda 

 4 km – stíhací závod družstev junioři  finále 3-4, 1-2 

 omnium žáci,žákyně, kadetky  skupina B, A bodovací závod 30 kol á 5 

 bodovací závod dvojic 60 kol á 10  kadeti 

 bodovací závod dvojic 80 kol á 10  junioři 

 

 

Závodí se dle pravidel ČSC, jakékoliv změny budou projednány na technické poradě vedoucích před startem prvního 

závodu. 

  

    

 

Rozpis byl schválen DK ČSC dne: 18. 05. 2008 v Olomouci, R. Kratochvíl 

                                                                                                  


