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I. ZÁKLADNÍ ČÁST 

Pořadatel: TJ Halma Plzeň, z.s. www.tjhalma.cz 
Datum konání: 4. červena 2022 
Místo konání: Cyklistický ovál ve sportovním areálu SK Rapid Plzeň http://rapidplzen.cz  
Partneři TJ: město Plzeň, Plzeňský kraj, Národní sportovní agentura, Pizza Doma, Canard, 

Q technologie, Sportsoft Timing 

Ředitel závodů: Roman Suda 
Hlavní rozhodčí: Miroslav Pečenka 
Hlavní pořadatel: Lukáš Hais 
Hlavní sekretář: Vendula Sudová 
Hospodář: Ladislava Kronďáková 
Zdravotní zajištění: Firs Help 
Dekorování vítězů: zástupci sponzorů a pořadatelů 

ČASOVÝ PROGRAM  

Sobota 4. června 2022 

 09.30 – 14.00 Prezentace v místě startu (areál SKP Rapid Plzeň) 
 10.30                Rozprava v místě startu 
 10.40 – 11.10    závod handbike děti na 1 kolo (1 100 metrů) + vyhlášení výsledků 

 11.30 – 12.40 ČP PARA tricyklů T1,T2 na 20 kol + vyhlášení výsledků 
 13.00 – 14.50    ČP PARA handbike na 20 a 40 kol + vyhlášení výsledků 
 15.10 – 16.15  ČP PARA kategorie bicyklů C1-C5, tandemů B a závodu partnerů a sponzorů 

na 40 kol + vyhlášení výsledků 

 16.30 – 17.00 Závod OPEN H a OPEN T na 10 kol + vyhlášení výsledků 
  

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový program dle aktuální situace přihlášených. Změny 
v programu budou zaslány v předstihu. 

II. TECHNICKÁ ČÁST  

Ubytování: Pořadatel zajistí ubytování za výhodnou cenu 600 Kč/osoba/noc dvoulůžkový 
pokoj nebo 1000 Kč/osoba/noc jednolůžkový pokoj (vč. snídaně) v hotelu 
IBIS Plzeň. Ubytování si prosím hlaste přímo na email: H6734-
GM@accor.com generální manažer Dominik Hajžman. 

Stravování: V místě konání závodů je bistro, které zajistí možnost odběru stravy 
v rozsahu teplé/studené nápoje, maso na grilu, pizza, polévka, zmrzliny, 
apod. https://www.facebook.com/bistrorapid/  

Prezentace: Účastníci jsou povinni se prezentovat v sobotu  4. 6. nejpozději 1 hodinu 

před plánovaným startem jejich závodu. Prezentace je v místě startu – areál 
SKP Rapid Plzeň. 

Startovné:                Startovné 200,-Kč (tandem platí stejnou částku)  Úhrada startovného online 
při registraci nebo na místě 

Přihlášky: Přihlášky online na https://registrace.sportsoft.cz/registration.aspx?e=2427 
do 2.6.2022  

Informace: Tel. číslo:   724 073 469 Roman Suda 
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III. SPORTOVNÍ USTANOVENÍ 

Soutěží se podle pravidel UCI, rozpisu ČP v para cyklistice 2022 a těchto propozic. Závodu se mohou 
zúčastnit cyklisté pro něž je vypsána soutěž, podle věkové kategorie a zdravotní třídy. Čas měřen 
aktivní čipovou technologií firmou Sportsoft Timing. 

Rozpis ČP v para cyklistice ZDE 

Soutěžní třídy: 

Tricykly: T1 a T2 

Bicykly: C1, C2, C3, C4 a C5 

Tandemy: B 

Handbike:  WH, MH1, MH2, MH3, MH4 a MH5 

 

Vypsané soutěže: 

1. Závod tricyklů na 20 kol. 

2. Závod handbiků na 20 kol (W, MH1, MH2) a na 40 kol (MH3, MH4, MH5). 

3. Závod C1 – C5, B na 40 kol + vložený závod partnerů a sponzorů. 

Závod proběhne na uzavřeném asfaltovém okruhu o délce 1 100metrů a měřeno bude elektronickými 
čipy. 

 

Ceny: Závodníci ČP PARA na prvních třech místech obdrží diplom, medaili a věcnou 
cenu. Závodníci Open kategorie obdrží pouze věcnou cenu. 

Upozornění: Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového rozvrhu. O všech změnách 
budou závodníci včas informováni. Při malé účasti závodníků v dané kategorii 

bude sloučen start těchto kategorií. Všichni závodníci jsou povinni mít 
ochrannou přilbu a sportovní oblečení (cyklistický dres mateřské jednoty ne 
však reprezentační !!!). Kolo, tricykl, tandem i handbike musí odpovídat 
předpisům UCI. 

Před každým závodem bude vyhrazen čas cca 30 minut na rozjetí.
  

Rozjíždění závodníků na trati během závodů je zakázáno! 

Parkování v místě startu/cíle je omezené, proto si pořadatel 
vyhrazuje právo přesunout vozidla na velké parkoviště u vjezdu do 
areálu. 

 

 

 Roman Suda Lukáš Hais 

 ředitel závodů hlavní pořadatel 
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