ROZPIS
Silniční závod jednotlivců ženy, juniorky, junioři
Mladá Vožice
DATUM A MÍSTO KONÁNÍ ZÁVODU
Sobota 25. června 2022, obec Mladá Vožice, okres Tábor, Jihočeský kraj

POŘADATEL
Hlavní pořadatel:

ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY, Nad Hliníkem 4, 150 00 Praha 5 – Motol
Tel.: +420 257 214 613, mobil: +420 724 247 702, e-mail: info@ceskysvazcyklistiky.cz

Výkonný pořadatel:

Agentura Cyklistika s.r.o. a ČEZ Cyklo Team Tábor, spolek
Areál Komora, Na Bydžově 3122, Sídliště nad Lužnicí, 390 05 Tábor
Tel.: +420 380 120 780, e-mail: info@cyklokros.cz

Ředitel závodu:

Petr Balogh, tel.: +420 777 990 150, e-mail: info@cyklokros.cz

Organizační výbor

Čestný předseda OV
velitel tratě
Vedoucí protokolu, VIP
Kancelář závodu, sekretariát
Technický poradce
Bezpečnost závodu, signalizace
pořádková služba, policie
Logistika
Komunikace a tiskové středisko
Sportovní koordinátor ČSC
Organizační koordinátor ČSC

Rozhodčí
Závod Ženy a Junioři
Hlavní rozhodčí:
Komisař 1
Komisař 2
Cílový rozhodčí
Časoměřič
Mechanická zóna
Rozhodčí Moto 1
Rozhodčí Moto 2
Rozhodčí Moto 3
Spíkr rádio-tour:
Výsledkový servis:

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

Závod Juniorky
Hlavní rozhodčí:
Komisař 1
Komisař 2
Cílový rozhodčí
Časoměřič
Rozhodčí Moto 1
Rozhodčí Moto 2

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
SPORTSOFT Timing, Špidrova 90, 38501 Vimperk, info@sportsoft.cz

Anti-dopingový komisař:
Dopingová kontrola:

Jaroslav Větrovský, tel.: +420 724 181 334
Josef Krch, tel.: +420 602 442 121
Stanislav Kázecký, tel.: +420 605 202 000
Markéta Poslušná, tel.: +420 736 177 198
Miroslav Janout, tel.: +420 603 589 829
Luboš Kovářík, tel.: +420 724 101 059
Jiří Štecher, tel.: +420 602 626 852
David Kášek, tel.: +420 773 525 590
Josef Janda, tel.: +420 732 423 369
Jakub Edr, tel.: +420 607 040 066
Martin Dvořák, tel.: +420 776 697 243

Jmenuje ADV ČR

Městský úřad Mladá Vožice, Žižkovo nám 80, Mladá Vožice
Dopingová kontrola bude prováděna dle pravidel UCI a antidopingového výboru ČR.

Zdravotní zabezpečení:
Lékaři závodu:
MUDr. Ján Krajči, tel.: +420 777 345 887
MUDr. Radek Vlk, tel.: +420 605 886 556
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Zdravotní služba:

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, oblastní středisko Tábor

Seznam nemocnic v blízkosti závodu:
Nemocnice Tábor, Kpt. Jaroše 2000, Tel.: +420 381 608 111
Nemocnice Písek, Karla Čapka 589, Tel.: +420 382 772 111
Nemocnice Milevsko, Jeřábkova 158/1, Tel.: +420 382 503 257
Tiskové středisko:

Městský úřad Mladá Vožice, Žižkovo nám 80, Mladá Vožice

Ubytování:

zajišťuje CK Skitur, Zdeňka Švarcová, tel.: +420 602 129 696, e-mail: zdenka@skitur.cz

PŘIHLÁŠKY – PREZENTACE - PORADY
Přihlášky – účast:

Přihlášky on-line přes registrační formulář ČSC https://cycling.sportsoft.cz/registrace/
Datum otevření přihlášek 01.06.2022
Datum uzavření přihlášek 16.06.2022, 12:00 hodin
Startovné: Junioři, Juniorky a Ženy 300,- Kč
Platba možná pouze online při průběhu registrace.
Registrace může být provedena jednotlivě nebo hromadně za kluby a musí obsahovat tyto
údaje:
Kategorie, Příjmení, Jméno, Tým, Datum narození, Státní příslušnost, E-mail, UCI kód

Počty startujících:

Počet startujících v národním mistrovství na silnici je omezen ve všech kategorií podle čl.
2.2.002 pravidel UCI na maximálně 200 závodníků.
Kategorie
Maximální počet startujících
Ženy Elite SVK
100
Ženy Elite CZE
100
Juniorky SVK
100
Juniorky CZE
100
Junioři SVK
100
Junioři CZE
100

V případě vyššího počtu registrovaných závodníků dané kategorie, příslušný Národní cyklistický svaz (ČSC pro závodníky
CZE a SZC pro závodníky SVK) po uzavření přihlášek rozhodne, kteří závodníci mohou startovat.
V případě nenaplnění maximálního počtu registrovaných závodníků dané kategorie u jedné národnosti, může být o daný
počet závodníků navýšen počet registrovaných závodníků druhé národnosti.
Závodníci, jejichž přihláška nebude akceptována, budou informováni jejich příslušným Národním cyklistickým svazem
nejpozději 17.06.2022, do 12:00 hodin.
Prezentace / akreditace účastníků
Kancelář závodu:
Městský úřad Mladá Vožice, Žižkovo nám 80, Mladá Vožice
Kancelář otevřena:
24.06.2022
13:00 - 19:00 hod.
Akreditace – média
14:00 - 19:00 hod.
Prezentace-výdej čísel a čipů 14:30 - 16:45 hod.
Výdej radiostanic
17:30 - 18:00 hod.
25.06.2022

Sprchy:

08:00 - 19:00 hod.
Akreditace – média

08:00 - 12:00 hod.

Fotbalový stadion Mladá Vožice, Souhradí
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Podmínka účasti:

Při potvrzení startujících a výdeji startovních čísel dne 24.06.2022 musí být předložena
rozhodčím licence závodníka se státní příslušností CZE, respektive SVK platná pro rok 2022
a u kategorií Juniorky, Junioři také osobní doklad s datem narození (cestovní pas nebo ID).
Všichni sportovní ředitelé a řidiči doprovodných vozidel v konvoji závodu musí rozhodčím
předložit platnou licenci 2022 pro danou funkci při závodě.

Oficiální porady:
24.06.2022
25.06.2022

Městský úřad Mladá Vožice, Žižkovo nám 80, Mladá Vožice
17:15 hod
porada vedoucích týmů
08:00 hod
pořadatel – policie – piloti motocyklů – fotografové – televize – ostatní média

Radiostanice

Výdej radiostanic proběhne v kanceláři závodu 24.06.2022 v době 17:30 - 18:00 hod. Každý
osobně zodpovídá za navrácení radiostanice po skončení závodu v kanceláři závodu 25.06.2022
do 17:00 hod. V případě nevrácení radiostanice bude účtována pokuta 100 €.

PROGRAM
Kategorie
Ženy Elite SVK a CZE
Juniorky SVK a CZE
Junioři SVK a CZE
Vyhlášení vítězů:

Délka
závodu
98,6 km
78,9 km
118,3 km

Počet
okruhů
5
4
6

Čas startu
09:00
09:10
13:00

Předpokládaný
čas dojezdu
11:54
11:38
16:12

Bude provedeno v prostoru cíle závodu Mladá Vožice, Náměstí obětí nacismu takto:
12:05 hod.
Juniorky SVK
11:15 hod.
Juniorky CZE
12:25 hod.
Ženy Elite SVK
12:35 hod.
Ženy Elite CZE
16:30 hod.
Junioři SVK
16:40 hod.
Junioři CZE

REGLEMENT
1. Předpis:
Všechny závody společného Mistrovství České republiky a Slovenské republiky 2022 v silničním závodě
jednotlivců kategorií Ženy Elite, Juniorky a Junioři se řídí dle pravidel UCI, rozhodnutí, podmínek a instrukcí
pořadatele a sboru rozhodčích.
Závod se jede za úplného omezení silničního provozu. Každý účastník se závodu zúčastňuje na vlastní
nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo
nutných změn oproti rozpisu v případě nepředvídaných okolností. Závodníci a jejich doprovod jsou povinni
respektovat pokynů pořadatele, Policie ČR a Městské Policie.
2. Kategorie závodníků
Společné Mistrovství České republiky a Slovenské republiky 2022 v silničním závodě jednotlivců je vypsáno pro
tyto kategorie závodníků:
Juniorky SVK a CZE
2004-2005
Junioři SVK a CZE
2004-2005
Ženy Elite&U23 SVK a CZE
2003 a starší
3. Klasifikace jednotlivců UCI
Ze závodů společného Mistrovství České republiky a Slovenské republiky 2022 v silničním závodě jednotlivců
budou závodnicím kategorie žen uděleny podle čl. 2.10.017 pravidel UCI body do individuální světové klasifikace
UCI takto:
Ženy Elite&U23 SVK
100 - 75 - 60 - 50 - 40 - 30 - 20 - 10 - 5 - 3 (1. - 10. místo)
Ženy Elite&U23CZE
100 - 75 - 60 - 50 - 40 - 30 - 20 - 10 - 5 - 3 (1. - 10. místo)
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4. Rádio-tour
Informace RÁDIO-TOUR budou vysílány na frekvenci UHF 448, 490 MHz
5. Mechanická pomoc
Mechanická pomoc závodníkům je povolena výhradně od technického personálu doprovodného vozu vlastního
týmu, neutrálního mechanického vozu a koncového vozu v konvoji závodu a z pevné pozice mechanické zóny,
zřízené na okruhu u obce Rodná 6,7 – 8,0 km od startu, při respektování pravidel UCI čl. 2.3.029- 2.4.032.
6. Neutrální mechanická vozidla
Pořadatel poskytuje do konvoje závodu 3 neutrální mechanické vozy xxx. (jméno poskytovatele).
7. Pořadí mechanických vozidel
Do konvoje mechanických vozů při společném Mistrovství České republiky a Slovenské republiky bude v každé
kategorii zařazeno maximálně 30 týmových vozidel. V konvoji závodu dané kategorie bude povoleno každému
týmu pouze jedno vozidlo, a to bez ohledu na počet startujících závodníků v týmu. V případě překročení
maximálního počtu vozidel budou některé týmy seskupeny. U vozidel seskupujících několik týmů se pro pořadí
mechanických vozů bere v úvahu nejvýše postavený tým. Pořadí mechanických vozů se stanoví podle pravidel
takto:
A Kategorie Ženy elite
1.1 vůz týmu startující obhájkyně titulu mistra ČR 2021, kategorie ženy elite zastoupený na poradě sportovních
ředitelů a který potvrdil svůj start ve stanovené lhůtě;
1.2 vůz týmu startující obhájkyně titulu mistra SR 2021, kategorie ženy elite zastoupený na poradě sportovních
ředitelů a který potvrdil svůj start ve stanovené lhůtě;
2. vozy týmů kategorie ženy elite registrovaných UCI zastoupených na poradě sportovních ředitelů a které
potvrdily své startující závodníky ve stanovené lhůtě;
3. vozy týmů podle aktuálního pořadí týmů v celoroční soutěži ČSC / SZC 2022, kategorie ženy elite
zastoupených na poradě sportovních ředitelů a které potvrdily své startující závodníky ve stanovené lhůtě;
konvojová čísla budou podle tohoto pořadí střídavě přidělena českým a slovenským týmům;
4. vozy ostatních týmů, kategorie ženy elite zastoupených na poradě sportovních ředitelů a které potvrdily své
startující závodníky ve stanovené lhůtě;
5. vozy týmů kategorie ženy elite zastoupených na poradě sportovních ředitelů, které své startující závodníky
ve stanovené lhůtě nepotvrdily;
6. vozy týmů kategorie ženy elite nezastoupených na poradě sportovních ředitelů.
Ve skupinách 4, 5 a 6 bude pořadí určeno losováním na technické poradě se sportovními řediteli.
B Kategorie Juniorky
1.1 vůz týmu startující obhájkyně titulu mistra ČR 2021, kategorie juniorky zastoupený na poradě sportovních
ředitelů a který potvrdil svůj start ve stanovené lhůtě;
1.2 vůz týmu startující obhájkyně titulu mistra SR 2021, kategorie juniorky zastoupený na poradě sportovních
ředitelů a který potvrdil svůj start ve stanovené lhůtě;
2. vozy týmů podle aktuálního pořadí týmů v celoroční soutěži ČSC / SZC 2022, kategorie juniorky zastoupených
na poradě sportovních ředitelů a které potvrdily své startující závodníky ve stanovené lhůtě; konvojová čísla
budou podle tohoto pořadí střídavě přidělena českým a slovenským týmům;
3. vozy ostatních týmů, kategorie juniorky zastoupených na poradě sportovních ředitelů a které potvrdily své
startující závodníky ve stanovené lhůtě;
4. vozy týmů kategorie juniorky zastoupených na poradě sportovních ředitelů, které své startující závodníky ve
stanovené lhůtě nepotvrdily;
5. vozy týmů kategorie juniorky nezastoupených na poradě sportovních ředitelů.
Ve skupinách 3, 4 a 5 bude pořadí určeno losováním na technické poradě se sportovními řediteli.
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C Kategorie Junioři
1.1 vůz týmu startujícího obhájce titulu mistra ČR 2021, kategorie junioři zastoupený na poradě sportovních
ředitelů a který potvrdil svůj start ve stanovené lhůtě;
1.2 vůz týmu startujícího obhájce titulu mistra SR 2021, kategorie junioři zastoupený na poradě sportovních
ředitelů a který potvrdil svůj start ve stanovené lhůtě;
2. vozy týmů podle aktuálního pořadí týmů v celoroční soutěži ČSC / SZC 2022, kategorie junioři zastoupených
na poradě sportovních ředitelů a které potvrdily své startující závodníky ve stanovené lhůtě;
konvojová čísla budou podle tohoto pořadí střídavě přidělena českým a slovenským týmům;
3. vozy ostatních týmů kategorie junioři zastoupených na poradě sportovních ředitelů a které potvrdily své
startující závodníky ve stanovené lhůtě;
4. vozy týmů kategorie junioři zastoupených na poradě sportovních ředitelů, které své startující závodníky ve
stanovené lhůtě nepotvrdily;
5. vozy týmů kategorie junioři nezastoupených na poradě sportovních ředitelů.
Ve skupinách 3, 4 a 5 bude pořadí určeno losováním na technické poradě se sportovními řediteli.
8. Kola a vybavení
Kola a vybavení pro závody na silnici musí odpovídat ustanovení pravidel UCI, čl. 1.3.001 - 1.3.025.
V závodě kategorií juniorek a juniorů je maximální povolený převod omezen 7,93 m / otáčku. Každá juniorka
a každý junior se musí dostavit ke kontrole převodu svého kola před startem závodu podle pokynů rozhodčích.
Kontrola převodů bude namátkově prováděna také v cíli závodu.
9. Občerstvení a odpadková zóna
Podávání občerstvení závodníkům je povoleno pouze z týmových vozů, neutrálních vozů, koncového vozu
závodu a z pevné občerstvovací zóny zřízené na trati pro tento účel počínaje od okamžiku vjezdu do 2. okruhu.
Podávání občerstvení závodníkům v průběhu posledního okruhu je zakázáno.
Pevná občerstvovací zóna bude zřízena ve stoupání u obce Rodná, 6,7 – 8,0 km od startu závodu.
Zelená odpadková zóna bude zřízena 200 m před a 200 m za občerstvovací a mechanickou zónou u obce Rodná,
6,5 km a 8,0 km od startu závodu.
10. Časový limit
Klasifikováni budou pouze závodníci, kteří dokončí závod v čase nepřekračujícím čas vítěze příslušné kategorie
o více než 8 %.
Závodnice kategorie juniorky dostižené v průběhu závodu vedoucí závodnicí (skupinou) kategorie ženy elite
budou ze závodu odvolány a nebudou v cíli závodu klasifikovány.
Závodnice kategorie ženy elite dostižené v průběhu závodu vedoucí závodnicí/skupinou kategorie juniorky
budou ze závodu odvolány a nebudou v cíli závodu klasifikovány.
Závodníci kategorie junioři dostižení v průběhu závodu o 1 okruh budou ze závodu odvoláni a nebudou v cíli
závodu klasifikováni.
11. Ceny
Vítěz každého závodu obdrží dres mistra České republiky / Slovenské republiky, dále první tři v celkovém pořadí
zlatou, stříbrnou, bronzovou medaili a diplom.
12. Anti-dopingová kontrola
Bude prováděna podle Pravidel anti-dopingové kontroly Antidopingového výboru ČR.
Anti-dopingová kontrola bude provedena na Městském úřadu Mladá Vožice, Žižkovo nám 80, Mladá Vožice
v místnosti označené nápisem ANTI-DOPINGOVÁ KONTROLA.
13. Protokol
První tři závodníci v pořadí každé kategorie se musí dostavit ve stanoveném čase uvedeném v Programu
k vyhlášení vítězů, které proběhne v prostoru cíle závodu Mladá Vožice, Náměstí obětí nacismu.
Závodníci se musí dostavit na stupně vítězů v úboru odpovídajícímu pravidlům UCI, článek 1.2.113.
Rozpis schválen komisí silniční cyklistiky ČSC XX/XX/2022
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14. Penalizace
V případě přestupků bude uplatněna penalizace výhradně podle pravidel UCI pro závody na silnici, článek
2.12.007/sloupec 3.
15. Sportovní úbor
Všichni závodníci startují výhradně v trikotech svého týmu. Reklamy na klubových úborech se řídí pravidly UCI,
čl. 1.3.048 - 49.
16. Komunikace v průběhu závodu
Při společném Mistrovství České republiky a Slovenské republiky v silničním závodě jednotlivců je v průběhu
závodu používání radiového spojení nebo jiných komunikačních prostředků na dálku závodníky nebo se
závodníky jakož i držení jakýchkoliv zařízení vhodných pro tento účel pro všechny kategorie zakázáno.
17. Startovní čísla
Každý závodník obdrží pro silniční závod jednotlivců 2 zádová čísla, 1 rámové číslo a čip.
18. Značení tratě
Značení je provedeno oranžovými šipkami v bílém poli, umístěnými na návěstí před každou křižovatkou.
Nebezpečná místa jsou označena žlutou značkou s vykřičníkem nebo signalizována žlutým praporkem.
Cíl je označen cílovou bránou a páskou na vozovce.
Na trati silničního závodu jednotlivců bude vyznačeno tabulemi po stranách silnice poslední 3, 2, 1 km a 500,
300, 200, 150, 100 a 50 m, stejně jako počet okruhů zbývajících do konce závodu.
19. Podpisové archy
Podpis startovní listiny začíná hodinu a deset minut před stanoveným startem z místa shromáždění závodníků
a končí deset minut před startem.
Podpis startovní listiny je pro závodníky povinný.
Závodníci musí být přítomni a připraveni nejméně patnáct minut před startem v místě shromáždění.
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PLÁNKY TRATĚ A ČASOVÝ ROZPIS
Popis tratě
Okruh v okolí Mladé Vožice, délka okruhu 19,8 km.
Mladá Vožice (start) - Ústějov - Radvánov - Rodná - Bradáčov - Radostovice - Františkov - Staniměřice - Běleč - Mladá
Vožice (cíl).
Plánek tratě

Profil tratě
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Plánek startu a cíle
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Plánek posledních 3 km trati
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Šesté kolo (118.29 km)

Páté kolo (98.58 km)

Čtvrté kolo (78.86 km)

Třetí kolo (59.145 km)

Druhé kolo (39.43 km)

První kolo (19.715 km)

Časový rozpis – kategorie Ženy Elite, Juniorky, Junioři

Mladá Vožice (start)
Ústějov (aut.zas.)
Radvánov (aut.zas.)
Rodná (zatáčka před obcí)
Bradáčov (aut.zas.)
Radostovice (aut.zas.)
Františkov (aut.zas.)
Staniměřice (aut.zas.)
Běleč (aut.zas.)
Mladá Vožice (cíl)
Ústějov (aut.zas.)
Radvánov (aut.zas.)
Rodná (zatáčka před obcí)
Bradáčov (aut.zas.)
Radostovice (aut.zas.)
Františkov (aut.zas.)
Staniměřice (aut.zas.)
Běleč (aut.zas.)
Mladá Vožice (cíl)
Ústějov (aut.zas.)
Radvánov (aut.zas.)
Rodná (zatáčka před obcí)
Bradáčov (aut.zas.)
Radostovice (aut.zas.)
Františkov (aut.zas.)
Staniměřice (aut.zas.)
Běleč (aut.zas.)
Mladá Vožice (cíl)
Ústějov (aut.zas.)
Radvánov (aut.zas.)
Rodná (zatáčka před obcí)
Bradáčov (aut.zas.)
Radostovice (aut.zas.)
Františkov (aut.zas.)
Staniměřice (aut.zas.)
Běleč (aut.zas.)
Mladá Vožice (cíl)
Ústějov (aut.zas.)
Radvánov (aut.zas.)
Rodná (zatáčka před obcí)
Bradáčov (aut.zas.)
Radostovice (aut.zas.)
Františkov (aut.zas.)
Staniměřice (aut.zas.)
Běleč (aut.zas.)
Mladá Vožice (cíl)

Průměrná
rychlost

34,0 km/h

Kategorie

Ženy

Juniorky

Junioři

Počet okruhů
Vzdálenost
Čas startu

5
98,58 km
9:00:00

4
78,86 km
9:10:00

6
118,29 km
13:00:00

11:53:57

11:37:52

16:11:49

Vzdálenost
Předpokládaný
jednotlivé Vzdálenost
čas dojezdu
úseky
mezisoučet
0,00 km
0,00 km
3,20 km
3,20 km
0,96 km
4,16 km
2,50 km
6,66 km
2,30 km
8,96 km
2,90 km
11,86 km
0,96 km
12,82 km
1,90 km
14,72 km
2,60 km
17,32 km
2,40 km
19,72 km
3,20 km
22,92 km
0,96 km
23,88 km
2,50 km
26,38 km
2,30 km
28,68 km
2,90 km
31,58 km
0,96 km
32,53 km
1,90 km
34,43 km
2,60 km
37,03 km
2,40 km
39,43 km
3,20 km
42,63 km
0,96 km
43,59 km
2,50 km
46,09 km
2,30 km
48,39 km
2,90 km
51,29 km
0,96 km
52,25 km
1,90 km
54,15 km
2,60 km
56,75 km
2,40 km
59,15 km
3,20 km
62,35 km
0,96 km
63,31 km
2,50 km
65,81 km
2,30 km
68,11 km
2,90 km
71,01 km
0,96 km
71,96 km
1,90 km
73,86 km
2,60 km
76,46 km
2,40 km
78,86 km
3,20 km
82,06 km
0,96 km
83,02 km
2,50 km
85,52 km
2,30 km
87,82 km
2,90 km
90,72 km
0,96 km
91,68 km
1,90 km
93,58 km
2,60 km
96,18 km
2,40 km
98,58 km

9:00:00
9:05:39
9:07:20
9:11:45
9:15:49
9:20:56
9:22:37
9:25:58
9:30:33
9:34:47
9:40:26
9:42:08
9:46:33
9:50:36
9:55:43
9:57:24
10:00:46
10:05:21
10:09:35
10:15:14
10:16:55
10:21:20
10:25:24
10:30:31
10:32:12
10:35:33
10:40:08
10:44:22
10:50:01
10:51:43
10:56:08
11:00:11
11:05:18
11:06:59
11:10:20
11:14:56
11:19:10
11:24:49
11:26:30
11:30:55
11:34:59
11:40:06
11:41:47
11:45:08
11:49:43
11:53:57

32,0 km/h

9:10:00
9:16:00
9:17:48
9:22:29
9:26:48
9:32:14
9:34:02
9:37:35
9:42:28
9:46:58
9:52:58
9:54:46
9:59:27
10:03:46
10:09:12
10:11:00
10:14:33
10:19:26
10:23:56
10:29:56
10:31:44
10:36:25
10:40:44
10:46:10
10:47:58
10:51:31
10:56:24
11:00:54
11:06:54
11:08:42
11:13:23
11:17:42
11:23:08
11:24:55
11:28:29
11:33:22
11:37:52

37,0 km/h

13:00:00
13:05:11
13:06:45
13:10:48
13:14:32
13:19:14
13:20:47
13:23:52
13:28:05
13:31:58
13:37:10
13:38:43
13:42:46
13:46:30
13:51:12
13:52:45
13:55:50
14:00:03
14:03:56
14:09:08
14:10:41
14:14:44
14:18:28
14:23:10
14:24:43
14:27:48
14:32:01
14:35:55
14:41:06
14:42:39
14:46:43
14:50:26
14:55:09
14:56:42
14:59:46
15:03:59
15:07:53
15:13:04
15:14:38
15:18:41
15:22:25
15:27:07
15:28:40
15:31:45
15:35:58
15:39:51

Ústějov (aut.zas.)

3,20 km

101,78 km

15:45:02

Radvánov (aut.zas.)

0,96 km

102,74 km

15:46:36

Rodná (zatáčka před obcí)

2,50 km

105,24 km

15:50:39

Bradáčov (aut.zas.)

2,30 km

107,54 km

15:54:23

Radostovice (aut.zas.)

2,90 km

110,44 km

15:59:05

Františkov (aut.zas.)

0,96 km

111,39 km

16:00:38

Staniměřice (aut.zas.)

1,90 km

113,29 km

16:03:43

Běleč (aut.zas.)

2,60 km

115,89 km

16:07:56

Mladá Vožice (cíl)

2,40 km

118,29 km

16:11:49
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