
 

TJ Favorit Brno a společnost NUTRIPRODUCT 

si vás dovolují pozvat na 
 

 

 

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

 

Termíny jednotlivých závodů v roce 2008: 

 

● 29. dubna 

● 13. května 

● 27. května 

● 20. června – finále 

● 9. září – v rámci závodu 500+1 kolo 

● 23. září 

● 7. října 

● 21. října – grandfinále 

 

Ředitel závodu:  Jaroslav Bláha 

Hlavní rozhodčí:  Josef Kolegar 

Startují:   Všechny kategorie 

Převody:   Dle pravidel ČSC 

Přihlášky:   Písemně na adresu pořadatele nebo email: jaroslav-blaha@volny.cz  

   nejpozději den před daným závodem. 

Kancelář závodu:  TJ Favorit Brno, Křížkovského 22, 603 67 Brno 

Startovní čísla:  V kanceláři závodu, výdej bude ukončen 1h před začátkem závodního dne. 

Šatny a sprchy:  Velodrom TJ Favorit Brno 

Ubytování:   Pořadatel nezajišťuje. 

Podmínka účasti:  Závodí se dle pravidel ČSC a tohoto rozpisu. 

   Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. 

   Nutná platná licence pro rok 2008. 

Ceny:    Budou uděleny při finále a grandfinále pro nejúspěšnější v dosavadním  

   průběhu celého poháru v jednotlivých kategoriích. 

   Ceny věnuje hlavní partner poháru firma NUTRIPRODUCT.  

Zdravotní zajištění:  V obvyklém rozsahu. 

mailto:jaroslav-blaha@volny.cz


Princip bodování: Hodnocení bude omniovým způsobem, každý závod bude obodován dle  

   následující tabulky: 

 

Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Každý zbývající účastník 

Počet bodů 14 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

   V případě, že se závodu zúčastní méně než 11 jezdců, má poslední 1 bod. 

   Dále platí, že:  

   1. má o 3 body více než 2., 

   2. má o 2 body více než 3., 

   3. - 10. má vždy o 1 bod více než následující 

  

   Vítězem celého poháru se stane účastník s největším počtem dosažených  

   bodů. 

 

Program:  Start v 16:00 (u finále, grandfinále a závodu v rámci 500+1 kolo možná 

   změna, včas bude upřesněno) 

   Přístup na dráhu bude umožněn od 14:00 hod. 

   Každý závodní den se skládá z rychlostních i vytrvalostních disciplín. 

   Přesné disciplíny se určí 30 minut před prvním startem. 
    

   Pořadatel vybere z následujících disciplín: 

   bodovačka, dánská bodovačka, italská vylučovačka, vylučovačka, prvenství, 

   scratch, dvojice/trojice, OH sprint, družstvo p.s. do 2 km, bojový sprint,  

   keirin, handicap, neznámá vzdálenost (max. 6 km/15 kol)  

 

Různé:   Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. 

   Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy programu v případě vyšší moci nebo  

   omezeného počtu startujících. 

   Pořadatel si vyhrazuje v případě nepředvídaných okolností změnit rozpis 

   tohoto závodu. 

 V případě malého počtu závodníků může pořadatel sloučit kategorie. 

 V případě konání Brněnského dráhového poháru v rámci jiného závodu jsou 

 závodníci povinni řídit se rozpisem daného závodu. 

 

U každého závodního dne bude vypsán i náborový závod,  

startují účastníci bez licencí na vlastních kolech 

v kategoriích:  

 

do 12 let, do 16 let a nad 16 let. 
    

 

 

 
Rozpis byl schválen DK ČSC, v Olomouci dne 29. 4. 2008, R. Kratochvíl  


