I.
Pořadatel:

TJ Favorit Brno, Křížkovského 22, 603 67 Brno

Termín:

19.4.2022

Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:

Vladimír Lazar
Jakub Kratochvíla

Startují:
Převody:

Všechny kategorie
Dle pravidel ČSC

Přihlášky:
Kancelář závodu:
Startovní čísla:
Technická porada:
Startovné:

https://forms.gle/rCmxh3kyupgumPweA, do 17.4.2022 včetně.
TJ Favorit Brno, Křížkovského 22, 603 67 Brno
V kanceláři závodu od 14 hod, výdej bude ukončen v 15 hod
v 15:30 u věže rozhodčích
všechny kategorie 100,- Kč při prezentaci

Hodnocení:

Jednotlivé disciplíny se hodnotí omniovým způsobem, dle pravidel
Olympijského omnia, tzn. vítěz disciplíny dostane 40 bodů, každý další
v pořadí o 2 body méně. Body z bodovacího závodu se přičítají k omniovým
bodům. V případě rovnosti bodů rozhoduje pořadí v bodovacím závodě.
V celkovém pořadí se každý závodní den bude bodovat 25, 20, 16, 13, 11, 10
atd. Celkovým vítězem se stává jezdec s největším počtem bodů, v případě
rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění ve finálovém závodě.

Šatny a sprchy:
Ubytování:
Podmínka účasti:

Velodrom TJ Favorit Brno
Pořadatel nezajišťuje.
Závodí se dle pravidel ČSC a tohoto rozpisu.
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí.
Nutná platná licence pro rok 2022.
První tři v každé kategorii.

Ceny:

Zdravotní zajištění: Mudr. Andrea Doleželová - Brno

Program:
Přístup na dráhu bude umožněn od 12:00 hodin.
15:00: Nominační závod na Letní olympiádu dětí a mládeže na 500 m p.st.. Jen pro závodníky a závodnice
Jihomoravského kraje kategorie starších žáků, starších žaček, kadetů a kadetek.
16:00 scratch
8 kol mladší žáci + žačky
10 kol starší žáci + kadetky
12 kol kadeti + juniorky, ženy
12 kol junioři + muži
16:45 prvenství na pásce
10 kol mladší žáci + žačky
12 kol starší žáci + kadetky
15 kol kadeti + juniorky, ženy
18 kol junioři + muži
17:30 bodovací závod, á 3, poslední bodování je dvojnásobné
12 kol mladší žáci + žačky
18 kol starší žáci + kadetky
21 kol kadeti + juniorky, ženy
24 kol junioři + muži

Různé:
Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené.
Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy programu v případě vyšší moci nebo
omezeného počtu startujících.
Pořadatel si vyhrazuje v případě nepředvídaných okolností změnit rozpis
tohoto závodu.
V případě malého nebo naopak velkého počtu závodníků, může pořadatel sloučit nebo
rozdělit kategorie.

Rozpis byl schválen JM KSC, v Brně dne 4.4.2022, Lukáš PETR

