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TECHNISERV CUP 2022 

Český pohár mládeže a žen 
časovka jednotlivců 

  Pořadatel: TJ Cykloklub Jevíčko,z.s. 
Termín: 9. dubna 2022, 9:15 hod 

 

  Místo konání:   Jevíčko, ulice A. K. Vitáka 
 

Ředitel závodu: Antonín Dostál, Jevíčko 597      Tel: 721 725 089, e-mail: a.dostal@seznam.cz 

    Velitel trati: Milan Dostál,Jevíčko 406,  Tel: 602 164 350 
 

Hlavní rozhodčí: Jakub Kratochvíla,   Tel: 606 609 036 
 

Zdravotní zajištění: Nemocnice:   Boskovice+420516491111, Nemocnice Svitavy +420 582315111 
Lékař závodu: Jméno:  MUDr. Juhásová Anna 

Přihlášky: do 6. 4. 2022 12,00hod na webu:www.nasecasomira.cz, dle propozic ČP 2022. 
 Přihláška na místě s navýšením 100 %, pouze v pátek 8.4. do 18 hodin hotově. 

Kancelář závodu: Pátek    8. 4. 2022  16:00 – 19:00,    „Zámeček“ ul. U Zámečku 451,  Jevíčko                                        
Sobota  9. 4. 2022    7:00 hod. – do konce závodu                                               
hotel Morava, Palackého nám. 12, Jevíčko 

Prezentace závodníků: Pátek 8. 4. 2022 od 16:00 do 19:00 v kanceláři závodu.  

 Možno i elektronicky na e mail ředitele závodu : a.dostal@seznam.cz pouze 
v čase prezentace závodníků. Jako příloha mailu musí být doložena 
fotografie licence / licencí závodníků. 

Výdej startovních čísel: v kanceláři závodu 

 8. 4. 2022 16:00 – 19:00 hod.  všechny kategorie 

  9. 4. 2022 - pouze odprezentovaní závodníci,  

    7:00 –8:30 hod. – žáci ml., st., žákyně ml.st.,kadetky 

    10:00 – 11:15 hod. – ostatní kategorie  
  Porada: 8:30 hod.  hotel Morava, Palackého nám. 12,  Jevíčko  

 

R



 
 
Startovné: žáci a žákyně                 100Kč 
                                             Kadeti, Kadetky               200kč 
 Juniorky, Junioři, Ženy  300kč  
  

 
Podmínka startu: Platná licence národní cyklistické federace pro rok 2022. 
 

Startují:                                                
Čas startu         Kategorie        Počet kilometrů   
        9:15 
 

       Žákyně ml. 
       Žákyně st. 
       Žáci ml. 

              10,1 
  Obrátka v obci Bělá 
 

 
 

       Kadetky 
       Žáci st. 

               15 

       12.30 
 

       Kadeti 
  Juniorky a ženy 
        junioři 

           
                15 

Startovní interval:              ž.ml,  žákyně ml. žákyně st.                          30 sek. 

 Startovní interval: ostatní kategorie                   1 min. 
 

Trať závodu: Start a cíl – Jevíčko, ulice A. K. Vitáka trať přes obec Bělá do Březin a zpět. 

 Trať bude pro veřejnou dopravu uzavřena od 9:00 hod do 16:30 hod. 

 Po startu první kategorie závodu je rozjíždění po trati závodu zakázáno a bude                      
trestáno dle tabulky trestů ČSC. 

 
Předpis. Závod se koná dle platných pravidel cyklistiky a sportovně technických směrnic ČSC, ustanovení 
rozpisu Techniserv Cup - ČP mládeže a žen na silnici 2022 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. Závodník je 
povinen být k dispozici startérovi nejpozději 15 min. před startem. 

 
  

 Ceny: Vítěz v každé kategorii obdrží ceny dle rozpisu ČP mládeže a žen na silnici2022. 
    

Vyhlášení vítězů:  všech kategorií proběhne v místě startu, v blocích jak jsou uvedeny v tabulce startujících 
                                                   1 – žákyně ml, žákyně st, žáci ml – 15 minut po dojetí posledního závodníka ŽM 

 2 – kadetky, žáci st. – 15 minut po dojetí posledního závodníka ŽS 
 3 – Kadeti, juniorky a ženy – 15 minut po dojetí poslední závodnice WJ/WE 
 4 - Junioři – 15 minut po dojetí posledního závodníka MJ 

 

Dopingová kontrola: Dopingová kontrola bude prováděna dle pravidel UCI a antidopingového 
 výboru ČR. Hotel Morava, Palackého nám. 12, Jevíčko 
 

Mechanická vozidla: kategorie žákyně a žáci ml. pojedou bez doprovodných vozidel 
 !!! Všechna doprovodná vozidla musí být řízena řidičem s platnou licencí ČSC 

kategorie: Team Manager, Trenér, Řidič.  



 Prosím připravte si seznam řidičů včetně UCI ID, druhu vozidla, SPZ vozidla a 
týmové příslušnosti řidiče. Seznam bude vybírán při prezentaci. Jiná než 
nahlášená mechanická vozidla nebudou na trať závodu vpuštěna. 

                                             Všechna mechanická vozidla budou najíždět za závodníky výhradně z boční 
ulice K. Čapka - cca. 20 metrů za prostorem startu z pravé strany ve směru jízdy. 
Při dojezdu musí všechna doprovodná vozidla před cílem odbočit vpravo na ulici 
Slunečnou (jako při ZMN). Dále odb. vlevo do ul. Smolenská, rovně K. H. 
Borovského, doleva Nerudova křiž. rovně, doleva po K. Čapka na start.   

                                               Žádné doprovodné vozidlo nesmí projet cílovým prostorem. V ulici K. Čapka                    
                                               ponechte volný průjezd doprovodným vozidlům závodníků. 

 
Řazení na start: Posledním startujícím závodníkem v každé kategorii bude aktuální Mistr České 

republiky v časovce jednotlivců, pořadí ostatních závodníků bude losováno 
s přihlédnutím k aktuálnímu pořadí ČP. Losování proběhne v pátek 8.4. v 19:15 hod.  

 

Ostatní ujednání: Materiál použitý při závodě musí splňovat požadavky pravidel ČSC pro závody 
pořádaných jako časovka jednotlivců, zejména články pravidel S0438 ažS0450  
a rozpisu Českého poháru mládeže a žen 2022.  
http://www.ceskysvazcyklistiky.cz/administrativa/3_pravidla 

                                               Kontrolní měření kol a převodů bude možné v prostoru startu od 8.15- 9:00hod. 
    

Tipy na ubytování:Hotel Morava 461325135(775181181), hotel U Apoštola 773112592, hotel Alster 
603445976 a ubytovna Velké Opatovice 776383837. Jako při ZMN. 
 
 
Schváleno zástupcem silniční komice dne: 3. 3. 2022 

  V:2022/6/1         Ondřej Vačkář  
 

 



 
 
 
 
 

 
 



 


