
 

 

ČESKÝ POHÁR 2010 V DRÁHOVÉ CYKLISTICE  
             SPRINTERSKÉ DNY 

 

Pořadatel:  TJ FAVORIT BRNO, Křížkovského 22, 603 67  Brno 

   54321 1813, e-mail: favorit.brno@cbox.cz, www.favoritbrno.cz 

 

Datum konání: 2. – 4. 7. 2010  

 

Místo konání: velodrom  TJ Favorit Brno  (400 m)  

 

Ředitel závodu: Zdeněk Valenta, tel. 602/732 762  

 

Hlavní rozhodčí: Richard Kratochvíl, tel. 606 931 250 

 

Přihlášky:  na adresu nebo e-mail pořadatele a cykovýsledky do 30. 6. 2010  

    

Kancelář závodu: TJ Favorit Brno, v pátek 2. 7. 2010 od 10,00 hodin.  

   Výdej startovních čísel bude ukončen ve 12,00 hod. !! 

 

Startují:  žáci, žákyně, kadetky ve společném závodě 

kadeti, juniorky, ženy ve společném závodě 

junioři  

 

Startovné:  0,-Kč 

 

Zdravotní zajištění: FN U Sv. Anny Brno 

 

Předpis:  Závodí se podle pravidel ČSC, rozpisu Českého poháru 2010 a tohoto rozpisu. 

Každý účastník závodu se účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody 

účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu v případě nepředvídatelných  

okolností. 

 

Ceny:   věcné  

 

   PROGRAM: 

 

 pátek 2. 7. 2010 kvalifikace na sobotu 

 13,00 100 m p.s. junioři, kadeti, žáci sólo 

  200 m l.s. junioři, kadeti, žáci sólo 

  500 m p.s. junioři, kadeti, žáci sólo 

    Pořadí kvalifikace se určí součtem časů všech tří disciplín. 

    Přestávka 1 hodina 

    Sprint družstev rozjížďky : junioři, kadeti, žáci  sólo 

    Sprint družstev finále: 3-4, 1-2 místo junioři, kadeti, žáci 

 

 

 sobota 3. 7. 2010  

 10,00 9 trumfů junioři, kadeti, žáci  rozdělení do skupin dle páteční kvalifikace 

 17,00  keirin  junioři, kadeti, žáci  rozjížďky, opravy, finále 
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  neděle 4. 7. 2010     OMNIUM 

 10,00 junioři   prvenství 14 kol 

  kadeti   prvenství 12 kol 

  žáci   prvenství 8 kol 

  junioři    vylučovací závod 

  kadeti   vylučovací závod 

  žáci   vylučovací závod  

  junioři   závod na neznámou vzdálenost 

  kadeti    závod na neznámou vzdálenost 

  žáci   závod na neznámou vzdálenost 

  junioři   italský vylučovací závod 

  kadeti   italský vylučovací závod  

  žáci   italský vylučovací závod 

  junioři   bodovací závod  35 kol á 5 

  kadeti   bodovací závod 30 kol á 5 

  žáci   bodovací závod 21 kol á 5 

 

Bodování omnia: 1. místo 10 bodů, 2. místo 8 bodů,……….9. místo 1 bod 

 

  

 

 

Rozpis byl schválen: dráhovou komisí ČSC, 07. 06.2010, v Olomouci, R. Kratochvíl    

   

 

 


