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Pořadatel CK Pardubice, zapsaný spolek, IČO: 09287329, Na Okrouhlíku 1678, 530 03 Pardubice 
 
Termín konání sobota 6. srpna 2022, start první kategorie v 10:00 h 
 
Místo startu před městským úřadem, Bystré u Poličky 
 
Ředitel závodu Josef Říha, Na Drážce 1495, 530 03 Pardubice, mobil 724 895 086, 

e-mail: ckpardubice@gmail.com 
 
Hlavní rozhodčí dle delegace ČSC 
 
Přihlášky nejpozději do středy, 3.8.2022, úhrada startovného na místě nebude možná 
 Hlaste se zde: https://www.nasecasomira.cz, sekce Ostatní závody 
 
Podmínka účasti LICENCE MASTERS OD ČESKÉHO SVAZU CYKLISTIKY 
 Mistrovství České republiky MASTERS jedou kategorie A, B, C, D, E, F 

Aby mohlo být MČR vyhodnoceno v dané kategorii, je nutná účast alespoň 5 závodníků.  

 
Kancelář závod Bystré u Poličky, sokolovna, Školní 315, 569 92 Bystré 

od 7:00 h. do ukončení závodu 
prezentace bude ukončena 60 minut před startem kategorie  

 
Startovné Masters – 350 Kč 

Registrace/úhrada startovného  po termínu +100 Kč 
Záloha na číslo u neregistrovaných v ELM: 100 Kč 
Půjčovné čipu: 75 Kč (hradí se při registraci), účastník závodu potvrzuje zaplacením 
půjčovného za čip, že v případě ztráty, poškození, nevrácení čipu uhradí plnou cenu čipu 
ve výši 1.750 Kč 

 
Trať závodu okruh - Bystré, Hamry, Svojanov, Předměstí, Hlásnice, Bystré 
 cíl každé kategorie je v posledním okruhu v kopci za obcí Hlásnice u autobusové 

zastávky Trpín, točna na km 11,8 okruhu  
povrch asfaltový, terén členitý, délka okruhu je 18,9 km, převýšení 296 m.  

   
COVID-19 Pořadatel se bude řídit aktuálními opatřeními a předpisy v den konání závodu.  

Sledujte aktuální informace zde: www.ckpardubice.cz/aktualne 
 
Předpis Závodí se dle Pravidel cyklistiky ČSC. Jede se za plného silničního provozu kromě úseku 

Svojanov, odbočka na Hlásnici až křižovatku nad Hlásnicí, kde bude provoz kvůli 
bezpečnosti jednosměrný – celý okruh řízen regulovčíky na důležitých křižovatkách, 
každá kategorie jede za zaváděcím automobilem s označením kategorie a počtu kol 

 Každý se závodu účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům 
vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn 
oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností. 

 Závodník dostižený svou kategorií o celý okruh odstoupí, nebo bude ze závodu odvolán.  
 
 
 
 

mailto:ckpardubice@gmail.com
https://www.nasecasomira.cz/
https://www.ckpardubice.cz/aktualne
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Harmonogram 

 
 
Mapa okruhu

 

 
 
Mechanická vozidla  nejsou povolena 
  
Pevný bufet Pro kategorie A – D a M mimo první, předposlední a poslední okruh cca 1 km ve 

stoupání za Hlásnicí, bude označeno tabulkami, nikde jinde není odhazování odpadků a 
bidonů povoleno pod hrozbou diskvalifikace dle tabulky trestů bod 8.3 – závod se jede 
z podstatné části v chráněné oblasti Přírodní park Údolí Křetínky.  

 

Kategorie start 
počet 

okruhů 
délka 

závodu 
převýšení 

v m 

MUŽI KAT. M – nemistrovský závod  10:00 6 106,1 1 726 

A 10:05 6 106,1 1 726 

B 10:08 5 87,2 1 430 

C 10:11 4 68,3 1 134 

D 10:14 3 49,4 838 

E 10:17 2 30,5 542 

F 10:20 2 30,5 542 

1 okruh = 18,9 km    

Převýšení celého okruhu 296 m    

okruh Bystré, Hamry, Svojanov, Hlásnice, Bystré https://mapy.cz/s/cebupufuta   

CÍL 

START 

https://mapy.cz/s/cebupufuta
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GDPR  Účastník závodu souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely evidence na startu a 
v cíli. Činnost na závodě bude audiovizuálně dokumentována (publikování fotografií a 
videí) v rámci jeho redakční a propagační činnosti. 

 
Ceny, vyhlášení V sokolovně Bystré pro všechny kategorie po dojetí kat. A. Pro prvního v kategorii 

mistrovský dres, na 1. až 3. místě medaile, pohár + věcné ceny. Aby mohlo být vyhlášeno 
MČR Masters pro kategorii, je nutná účast alespoň 5 závodníků v kategorii. 

 
Zdrav.zajištění bude upřesněno 
 
Ubytování pořadatel nezajišťuje 
 
Parkování sokolovna, Bystré, Školní 315, 569 92 Bystré 
 
Schválení rozpisu: Tento rozpis byl schválen STK SC Pardubického kraje dne 20.7.2022 -  
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Říha 
ředitel závodu 


