
                     

Vánoční kros - Vracov 2020 
Slovácký pohár mládeže,  

žen a mužů v terénu 

 

 

 Pořadatel: CK DACOM PHARMA KYJOV, ČSC, MĚSTO KYJOV, MĚSTO VRACOV  

   WEB:  www.ckdacomkyjov.cz  
 
Termín: Neděle 20.12.2020 

   
  Místo konání:   Vracov ,lokalita Olšička -směr Vacenovice 
 

Ředitel závodu: Vladimír Hušek  tel: 607547937  
 
Manažer závodu: Jakub Kratochvíla  abukkr@gmail.com  Tel: 606 60 90 36 

 

Velitel trati: Hušek Jakub    

 
Hlavní rozhodčí: Kratochvíla Jakub  

 
Přihlášky: do:     17.12.2020   na webu: Z D E  n e b o  z d e :  http://ckdacomkyjov.cz/kros2020/ 
 

Kancelář závodu: 20.12.2020 od 9:00 do konce závodu kde: v prostoru startu a cíle. 

 Startovní čísla se vydávají v neděli 20.12.2020 od 9:00, nejpozději 30 minut 
před startem jednotlivých kategorií. Přihlášení na místě , za příplatek 50Kč 
k běžnému startovnému. 

 Čísla se vrací v kanceláři závodu. Za ztrátu nebo poškození čísla, bude 
účtován poplatek 100,- Kč! 

  

Startovné: Žáci, Žákyně, 50,-kč   

                                               Kadeti-ky, Junioři-ky, Ženy a Muži 100,-kč                                                                                                                                                                                                                                                      

V případě pozdního přihlášení bude ke startovnému připočteno 50 Kč. 

http://www.ckdacomkyjov.cz/
tel:607547937
mailto:abukkr@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHi4geG7tNyq1yg_ubnga_mcWUf4F6fLorjWP2kej5vQMcOA/viewform?usp=pp_url
http://ckdacomkyjov.cz/?page_id=196


 
 

Podmínka startu: Platná licence národní cyklistické federace pro rok 2020, nebo potvrzení. 
                                             Cyklistická přilba povinná pro všechny účastníky. 

                                             Jsou dovolena cyklokrosová i MTB kola. 
 

Startují:  

   

Kategorie: Vlna: Start: Délka závodu 

Kadetky              1 10:00 20 min + 1 kolo 

Žáčky                   1 10:00 20 min + 1 kolo 

Žáci Ml                 1 10:00 20 min + 1 kolo 

Žáci St                  1 10:00 20 min + 1 kolo 

Juniorky               1 10:00 20 min + 1 kolo 

Kadeti                   2 11:00 40 min + 1 kolo 

Junioři                  2 11:00 40 min + 1 kolo 

Muži /licence/+muži 
příchozí   2 11:00 40 min + 1 kolo 

Ženy                     2 11:00 40 min + 1 kolo 

 
 
Trať závodu:   Start:   Vracov-lokalita Olšička-orientační bod –za benzinkou směr Vacenovice odbočka      
                                                                         Vpravo –závora. 

   Délka okruhu:  1.5 km  
   Terén:   Rovina/písek, tráva/ 
     
   

Předpis: Závod se koná dle platných pravidel cyklistiky a sportovně technických směrnic ČSC, 
ustanovení rozpisu ČP v cyklokrosu mládeže, mužů a žen 2020 
(http://www.ceskysvazcyklistiky.cz/files/rozpis/123_cp-mladez-2020-rozpis.pdf) /oprav/ a 
ustanovení tohoto rozpisu závodu. Všichni účastníci závodu startují na vlastní 
nebezpečí a náklady, a jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, policie a 
rozhodčích. 
Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si 
vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu, a to z důvodů 
nepředvídatelných okolností. 

 
  Vyhlášení výsledků:       Ženy, Muži, Junioři, kadeti: finanční ceny (dle počtu startujících)  + věcné  

      Ostatní kategorie: věcné ceny + medaile 

 
 V průběhu jednotlivých závodů mohou být vyhlašovány mimořádné prémie. 
 
 Vyhlášení vítězů kategorií bude probíhat průběžně, vždy po startu další vlny. 
 dle rozpisu kategorií výše.  (1. vlna po startu 2. atd.)  

 
Zdravotní zajištění: Nemocnice: Nemocnice Kyjov Tel: +420 518 601 111 

 

http://www.ceskysvazcyklistiky.cz/files/rozpis/123_cp-mladez-2020-rozpis.pdf


Lékař závodu: Jméno: MUDr. Luděk Šimeček: Tel: +420 606 777 127 

Dopingová kontrola:  V případě mimořádných výkonů, nebo klikaté jízdy, může být proveden test 
na alkohol, nebo PCR test na jiné zakázané látky.   

 
Další ustanovení: Závodník se ztrátou jednoho kola na čelo, bude moci pokračovat v závodě. 
   

 
Mechanická vozidla: Parkování vozidel v areálu  Olšička ve vyhrazeném prostoru. 

 
 
Zelená zóna: V celém areálu. Je přísný zákaz vyhazování odpadků na trati. Takové jednání bude 

pokutováno dle tabulky trestů pro národní závody.  
 

Podpisové archy: Nejsou 
 

Řazení na start:  Prvních 20 závodníků podle data přihlášek se bude na start vyvolávat. 
 
Různé:  Pořadatel nezajištuje ubytování a stravu, informace na: www.ckdacomkyjov.cz. 

                                             Závodníci a doprovod musí dodržovat hygienická opatření Covid -19, dle nového             
nařízení, v celém areálu závodu, závodníci, kteří se zúčastní slavnostního vyhlášení, musí mít roušky. 
                                             
Sprchy: Sokolovna Vracov 
 
Schváleno STK dne: schváleno JMKSC, 7.12.2020, Lukáš PETR 
  

 

 

 

 
 
Mapa závodu:  

http://www.ckdacomkyjov.cz/


 
 
 

 
 

https://mapy.cz/s/latuvetuto 
 
 
 

 

https://mapy.cz/s/latuvetuto

