
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2020 
 

ŠKODA ČESKÝ POHÁR 2020/21 
 

 

 

 

 

 

 
    Exkluzivní partner ČSC 

 

 

pořadatel:  TJ Dukla Praha z.s., ASC Dukla Praha ve spolupráci s Českým svazem cyklistiky 
místo:  krytý velodrom Českého svazu cyklistiky, Nad Hliníkem 4, Praha 5 - Motol 

datum a čas: pondělí 8. února 2021 od 12:00 hod. 

úterý 9. února 2021 od 11:00 hod. 

  středa 10. února 2021 od 11:00 hod. 

ředitel:  Lukáš Thun (+420604998902) 

hl. rozhodčí: Markéta Jandová, rozhodčí sbor tvoří dále Kristýna Mráčková, Ondřej Vačkář, Zdeněk Janda, 

  Jan Velich, Jan Vořechovský 

přihlášky: systém www.cyklovysledky.cz, v kopii na Lukasthun@seznam.cz 

  nejpozději do čtvrtka 4. února 2021 

prezentace:  pondělí 8. února 2021 od 10:00 do 10:45 hod. 

startovné: závodníci řádně přihlášení v termínu 100 Kč, závodníci přihlášení po termínu dvojnásobek   

soutěže: ženy, vybrané juniorky MČR eliminace  

MČR madison  

MČR omnium 

  muži, vybraní junioři   MČR eliminace  

MČR bodovací jednotlivců 

MČR stíhací jednotlivců 

MČR stíhací družstev 

MČR omnium 

startují: všichni řádně přihlášení závodníci kategorií muži, ženy 

všichni řádně přihlášení závodníci kategorií junioři a juniorky, kteří byli navrženi a schváleni DK ČSC 

  podmínkou startu pro všechny kategorie je platná licence pro rok 2021 

porada ved.: pondělí 8. února 2021 v 11:00 hod. v prostoru rozhodčích 

pořadí st.: je dáno programem závodu 

  pořadatel důrazně upozorňuje na včasnou připravenost závodníků ke startu 

vyhlášení: bezprostředně po dojetí každého závodu 

ceny:    první tři mistrovské medaile, vítězové dresy mistra ČR   

zdravotní z.:  zdravotní oddělení ASC Dukla Praha 

předpis:  závodí se dle pravidel rychlostní cyklistiky ČSC 

  všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí a respektují pokyny pořadatelů a rozhodčích 

pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných 

okolností a nařízení vlády ČR   

Závazné hygieno-protiepidemické podmínky pro konání MČR stanovené MZ ČR a podepsané hl. hygieničkou 

ČR MUDr. Jarmilou Rážovou, PhD. jsou uvedeny na straně 3 tohoto rozpisu a jsou závazné pro všechny povinné 

osoby, tj. závodníci, rozhodčí, členové realizačních týmů. 

  

Rozpis tohoto závodu byl schválen DK ČSC dne 25. ledna 2021 

Richard Kratochvíl v.r. 

 

http://www.cyklovysledky.cz/
mailto:Lukasthun@seznam.cz


PROGRAM 

 

Pondělí 8. 2. 2021, od 12:00 hod. 
 

12:00  JY.ŽE. MČR omnium I., scratch   49 okruhů     10 

 MU.J. MČR omnium I., scratch   65 okruhů     15 

 

13:00 JY.ŽE. MČR omnium II., tempo race   49 okruhů, á 1 okruh    10 

 MU.J. MČR omnium II., tempo race   65 okruhů, á 1 okruh    15 

 

14:00 JY.ŽE. MČR omnium III., vylučovací závod  á 2 okruhy     10 

 MU.J. MČR omnium III., vylučovací závod  á 2 okruhy     12 

 

15:00 JY.ŽE. MČR omnium IV., finále, bodovací závod 135 okruhů á 15    30 

 JY.ŽE. MČR omnium     vyhlášení výsledků    5 

 MU.J. MČR omnium IV., finále, bodovací závod 165 okruhů á 15    35 

 MU.J. MČR omnium     vyhlášení výsledků    5 

 

Předběžné ukončení závodu v 16:15 hod. 

 

Úterý 9. 2. 2021, od 11:00 hod. 

 
11:00  MU.J.  MČR stíhací jednotlivců, rozjížďky sólo jízda 26 okruhů, postupují 4 závodníci  70 

 JY.ŽE. MČR vylučovací závod, finále   á 2 okruhy     10 

 JY.ŽE. MČR vylučovací závod    vyhlášení výsledků    5  

 

13:45 MU.J.  MČR stíhací závod jednotlivců, finále B, A 26 okruhů, finále o 3. a 1. místo   15 

 MU.J. MČR stíhací závod jednotlivců    vyhlášení výsledků    5 

 JY.ŽE. MČR madison, finále    195 okruhů á 15    45 

 JY.ŽE.  MČR madison     vyhlášení výsledků    5 

   

15:45 MU.J. MČR bodovací závod, finále   255 okruhů, á 15    50 

 MU.J.  MČR bodovací závod    vyhlášení výsledků    5 

 

Předběžné ukončení závodu v 16:40 hod. 

 

 Středa 10. 2. 2021, od 11:00 hod. 

 
11:00  MU.J.  MČR stíhací družstev, rozjížďky sólo jízda 26 okruhů, postupují 4 družstva   20  

 

12:30 MU.J.  MČR stíhací závod družstev, finále B, A 26 okruhů, finále o 3. a 1. místo   15 

 MU.J. MČR stíhací závod družstev    vyhlášení výsledků    5 

 

14:30 MU.J. MČR vylučovací závod, finále   á 2 okruhy      15 

 MU.J.  MČR vylučovací závod    vyhlášení výsledků    5 

  

Předběžné ukončení závodu ve 14:50 hod. 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

Závazné hygienicko-protiepidemické podmínky:  

 

filtr do areálu sportovní akce (změření teploty a sběr selfreporting formuláře) u všech 

osob, které vstupují do areálu. Osobě, která nevyplní selfreporting formulář, nebo je naměřena teplota vyšší než 37,5 

st.C bude umožněn vstup pouze se souhlasem lékaře pověřeného organizátorem.  

 

nepřítomnost klinických známek infekčního onemocnění prostřednictvím selfreporting formuláře. Tento formulář bude 

pro účely případné kontroly ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví k dispozici u lékaře v případě závodníků a 

realizačního týmu, či u osoby pověřené organizátorem v případě ostatních osob přítomných v areálu sportovní akce.  

 

chni závodníci, rozhodčí a členové realizačního týmu (dále jen „povinná osoba“) jsou povinni absolvovat 

vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR před závodem. Výsledek tohoto testu musí být k dispozici 

nejpozději před vstupem povinné osoby do areálu sportovní akce, a nesmí být v době zahájení sportovní akce starší 48 

hod od odběru biologického vzorku. Tato povinnost se nevztahuje na povinné osoby, které prokazatelně prodělaly 

onemocnění COVID-19, nemají klinické známky onemocnění COVID-19, absolvovaly podle platných mimořádných 

opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a od 

prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní.  

 

terá absolvovala vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR, je 

výsledek tohoto vyšetření pozitivní a jedná se o osobu, která prokazatelně prodělala onemocnění COVID-19 a 

absolvovala podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci z důvodu pozitivního PCR testu ve 

stanoveném rozsahu, může tato osoba nastoupit k závodu pouze v případě, že od prvního pozitivního výsledku RT-PCR 

testu neuplynulo více než 90 dní. V případě, že uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu více než 90 

dní, osoba k závodu nenastoupí a bude izolována do doby rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany veřejného 

zdraví o dalším postupu.  

 

ř v případě závodníků a členů realizačního týmu, či osoba pověřená organizátorem v případě ostatních 

povinných osob vyznačí do selfreporting formuláře datum provedení a výsledek posledního RT-PCR testu na přítomnost 

viru SARS-CoV-2.  

 

nošení prostředků k ochraně dýchacích cest v areálu sportovní akce. Tato povinnost se nevztahuje 

na závodníky a trenéry v průběhu závodu nebo tréninku a v době použití sprch. Tato povinnost se také nevztahuje na 

rozhodčí v průběhu závodu, pokud dodržují rozestup více než 2 metry od ostatních osob.  

 

ti po dobu konání sportovní akce, vyloučeni jsou i všichni hosté v 

odděleném i neodděleném koridoru po dobu konání sportovní akce.  

 

imální počet všech přítomných v areálu sportovní akce nepřesáhl 70 osob.  

 

stí adekvátní prostor a podmínky pro případnou potřebu předběžné izolace v případě výskytu 

podezření na infekční respirační onemocnění.  

 

vování bude zajištěno odděleně za dodržení platných opatření.  

 

vení komunikace s místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.  

 

-CoV-2 metodou RT-PCR lze toto vyšetření nahradit 

negativním vyšetřením na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím antigenního testu ne starším 48 hod.  

 

 

 

 

 

 

 


