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I. ZÁKLADNÍ ČÁST 

Pořadatel: TJ ZP Halma  Zbůch 
Datum konání: 20. září 2014 
Místo konání: Cyklistický ovál ve sportovním areálu SKP Rapid Sport Plzeň  
Pořadatel : TJ ZP HALMA Zbůch 
Partneři SH: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví,                          

RAPRINT s.r.o., Sibatech CZ s.r.o. 

 

Mediální partner SH: Český Metropol, Deník moje noviny 
Partneři TJ: Plzeňská teplárenská, Plzeňský kraj, Židle a křesla Peška s.r.o., 

Pizza Doma, Canard, obec Zbůch, Cyklopoint Plzeň, Fitsport 
Trampota 

Ředitel závodů: Roman Suda 
Hlavní rozhodčí: Antonín Pečenka 
Delegát svazu:: Ondřej Sejpka 
Delegát RTC: Petr Pípal 
Hlavní pořadatel: Pavel Malina 
Hlavní sekretář: Vendula Sudová 
Hospodář: Eva Lorencová 
Zdravotní zajištění: Český červený kříž 
Dekorování vítězů: zástupci sponzorů a pořadatelů 
Zdrav. klasifikátor: Stanislav Šťastný 

ČASOVÝ PROGRAM 

Sobota 20. září 2014 

 09.00 – 10.30 Prezentace v místě startu (areál SKP Rapid Plzeň) 
 10.00 – 10.30 Zdravotní klasifikace 
  Slavnostní zahájení 
 10.40 – 11.20 Start závodu tricyklů na 20 kol 
 11:45 – 13:30 Oběd (průběžně) 
             12.30    Start závodu kategorie HC  na 20 kol   
 13.30 Start závodu kategorie C1-C5, B +  závod amatérů bez cyklistických licencí 

na 30 kol 
 15.00 Vyhlášení výsledků 

Upozornění pro TJ: Prosíme vedoucí výprav, aby si naplánovali odjezd až po vyhlášení 
výsledků!!! 
Závodníci bez platné lékařské prohlídky nebudou připuštěni k závodu !!! 

II. TECHNICKÁ ČÁST 

Ubytování: Zajistí pořadatel na základě řádně vyplněné objednávky v návratce a to v 
hotelu v areálu SKP Rapid Sport Plzeň (dvoulůžkové pokoje a jeden 
třílůžkový), z pátku 19. 9. na sobotu 20. 9. Cena za nocleh činí cca 250,- Kč 
na osobu a noc. Vysílajícím TJ či SK bude částka za ubytování 
přefakturována pořadatelem.  

Stravování: Je zajištěno v místě závodů v  počtu dle objednávky v návratce. Vysílajícím 
TJ či SK bude částka za stravu přefakturována pořadatelem. Strava pro 
závodníky a osoby mimo Českou federaci Spastic Handicap se platí na 
místě při prezentaci. 



 Strava je zajištěna v rozsahu: 
Sobota 20.9. obědový balíček (čerstvá domácí obložená bageta, ovoce, 
oplatka) 65,- Kč  

Cestovné: Dopravu na místo prezentace závodníkům a jejich doprovodu hradí a 
zajišťuje vysílající TJ či SK. 

Zdrav. klas.: Sportovci, kteří nejsou oklasifikováni zdravotním klasifikátorem se musí 
dostavit ke klasifikaci v sobotu 20. 9. od 10.00 do 10.30 hodin (místo se 
dozvíte u prezentace). Neoklasifikovaní závodníci nebudou připuštěni 
k závodu. 

Prezentace: Účastníci jsou povinni se prezentovat v sobotu  20. 9. od 9.00 do 10.30 
hodin v místě startu – areál SKP Rapid Plzeň. 

Startovné:                 Startovné pro všechny přihlášené sportovce je 150,-Kč (tandem platí stejnou 
částku). V ceně startovného je pitný režim !!! 

Přihlášky: Řádně a čitelně vyplněné přihlášky k soutěži zašlete nejpozději do 5. září 
2014, dodatečné přihlášky nelze akceptovat, ve startovních listinách se 
pouze budou škrtat ti, kteří nepřijedou. 

Adresa: TJ ZP Halma Zbůch, 
V Sídlišti 347, 
330 22  Zbůch 
Email: suda@centrumzbuch.cz 

Informace: Tel. čísla: 377 830 602 po-pá od 8.00 – 15.30 
  724 073 469 po-pá od 8.00 – 18.00 
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III. SPORTOVNÍ USTANOVENÍ 

Soutěží se podle pravidel UCI a těchto propozic. Závodů se mohou zúčastnit cyklisté, kteří jsou 
členy některé TJ či SK sdružené do federace Spastic Handicap a pro něž je vypsána soutěž, podle 
věkové kategorie a zdravotní třídy. Dále se mohou zúčastnit cyklisté sdruženi v ČATHS, ČSTPS 
nebo ČSZPS, kteří mají vypsanou v tomto závodě soutěž. Čas měřen čipovou technologií results.cz 
Věkové kategorie: 

Věkové kategorie cyklistiky SH dle Českého svazu cyklistiky 

Ženské kategorie Mužské kategorie Věk 

Název Zkratka Název Zkratka od do 

Mladší žákyně DML Mladší žáci HML 10 12 

Starší žákyně DST Starší žáci HST 13 14 

Kadetky KTY Kadeti KTI 15 16 

Juniorky JKY Junioři JŘI 17 23 

Ženy ŽEN Muži MUŽ 24 -- 

Přestoupit do vyšší věkové kategorie musí závodník dnem 1.1. kalendářního roku ve kterém 
věkové kategorie dosáhne a to bez ohledu na den a měsíc narození. 
Závodníci kategorie mladší žáci a žákyně smějí startovat pouze na závodech se zcela uzavřenou 
tratí pro veřejnou dopravu. 

Soutěžní třídy: 

Tricykly: T1 a T2 
Bicykly: C1, C2, C3, C4 a C5 
Tandemy: B 
Handbike:  H1. H2, H3, H4 a H5 

Vypsané soutěže: 

1. Závod tricyklů na 20 kol. 
2. Závod handbiků na 20 kol. 
3. Závod C1 – C5, B na 30 kol + vložený závod amatérů bez cyklistických licencí 

 
Ceny: Závodníci na prvních třech místech obdrží diplom + věcnou cenu 
Upozornění: Pořadatel si vyhrazuje právo změny trati a 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, i tricykl musí odpovídat předpisům UCI. 

 Rozjíždění závodníků na trati během závodů je zakázáno! 
 
Vedoucí výprav zodpovídají za informovanost a ukázněnost svých 
závodníků! 

 Roman Suda Pavel Malina 

 ředitel závodů hlavní pořadatel 


