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TECHNISERV CUP 2022 

Český pohár mládeže a žen na silnici 

a 

EXTRALIGA MASTERS 
Časy u Pardubic – časovka 

Pořadatel CK Pardubice, zapsaný spolek, IČ: 09287329 
 
Termín sobota, 10. 9. 2022, 10:00 h 
 
Místo konání dálnice ve výstavbě u obce Časy, Pardubice 
 (50.0612761N, 15.9038936E) 
 
Ředitel závodu Josef Říha, ckpardubice@gmail.com Tel: 724 895 086 
 
Velitel trati Petr Koza     Tel: 608 347 753 
 
Hlavní rozhodčí Josef Fau, Techniserv cup   Tel: 777 190 919 
 Jiří Klicpera, Extraliga Masters  Tel: 602 649 164 
 
Přihlášky Techniserv cup - do 8. září 2022, 12:00 h, na webu: https://nasecasomira.cz 

pozdní registrace do pátku 9. září je možná za příplatek 100 % 
registrace na místě není možná 

 Extraliga Masters – do 8. září 2022, 12:00 h, na webu: https://nasecasomira.cz 
pozdní registrace do pátku 9. září je možná za příplatek 100 Kč 
registrace na místě není možná 

Kancelář závodu od: 7:00 h  

 kde: dálnice ve výstavbě u obce Časy (50.0612761N, 15.9038936E) 
 
Výdej startovních čísel 
a čipů od 7:00 do 8:30 h v kanceláři závodu 

nevrácení, ztráta, poškození čipu bude účtován poplatek ve výši 1.750 Kč 
 
Porada od: 9:00 h kde: vedle kanceláře závodu 
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Startovné Žáci a Žákyně  100 Kč + 90 Kč nevratná výpůjčka čipu 
 Kadeti a Kadetky  200 Kč + 90 Kč nevratná výpůjčka čipu 

Junioři, Juniorky a Ženy  300 Kč + 90 Kč nevratná výpůjčka čipu 
Masters   300 Kč + 75 Kč nevratná výpůjčka čipu 
Masters příchozí  400 Kč + 75 Kč nevratná výpůjčka čipu 

 Při neúčasti se startovné nevrací. 
 
Podmínka účasti Techniserv cup - platná licence národní cyklistické federace pro rok 2022 
 

Trať závodu úsek dálnice v délce 9 km, rovina 

Startují 
Techniserv cup 

LEVÝ PRUH DÁLNICE (směr od HK)  

Extraliga Masters 
PRAVÝ PRUH DÁLNICE (směr na HK) 

čas startu Kategorie Počet km startovní 
interval   čas startu Kategorie Počet km startovní 

interval 

10:00 
Mladší žákyně 

12 km 30 sekund 

 

10:00 

Kategorie F 

18 km 1 minuta 

Starší žákyně  Kategorie E 
Mladší žáci  Kategorie D 

  
Kadetky 

12 km 1 minuta 
 Kategorie C 

Starší žáci  Kategorie B 
přestávka 20 minut 

OBA PRUHY DÁLNICE 
 

Kategorie A 

13:00 
Kadeti 

18 km 
1 minuta  

 Kategorie M 
Juniorky       
Ženy  

    
  Junioři 30 km  

    
 
Řazení na start posledním startujícím závodníkem v každé kategorii bude aktuální Mistr/Mistryně 

České republiky v časovce jednotlivců, pořadí ostatních závodníků bude určeno s 
přihlédnutím k aktuálnímu pořadí ČP. 

 
Předpis Závod se koná dle platných Pravidel cyklistiky a sportovně technických směrnic ČSC, 
 ustanovení rozpisu ČP mládeže a žen na silnici 2022 a ustanovení tohoto rozpisu 
 závodu. Všichni účastníci závodu startují na vlastní nebezpečí a náklady a jsou 
 povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, Policie ČR a rozhodčích. 
 Materiál použitý při závodě musí splňovat požadavky pravidel ČSC pro závody  
 pořádaných jako časovka jednotlivců, zejména články pravidel S0438 až S0450 a  
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 rozpisu Českého poháru mládeže a žen 2022 
 kontrolní měření kol a převodů v prostoru startu od 9:00 do 9:45 

 
Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si 
vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu, a to z důvodů 
nepředvídatelných okolností. 

 
Vyhlášení výsledků dle rozpisu ČP mládeže a žen na silnici 2022 + ceny věcné 
 15 minut po dojezdu jednotlivé vlny závodníků 
 
Zdravotní zajištění RESCUE PARDUBICE, lékař v prostoru start/cíl 
 Nemocnice Pardubice (+420) 466 011 111 nebo (+420) 467 431 111  
  
Lékař závodu bude doplněno 
 
Další ustanovení Dálnice je před dokončením – nejsou na ni namalované čáry, oba pruhy 
 dálnice proto budou pro každý závod rozděleny uprostřed kužely po 100 m 
 
Mechanická vozidla upřesní se na poradě týmů 
 
Parkování směrové ukazatele na příjezdu na kruhový objezd u Časů – viz obrázek 
 
 

 
 
   Josef Říha 
ředitel závodu 
 
Rozpis schválen zástupcem silniční komise dne: 23. 8. 2022 
V:2022/34.1       Ondřej Vačkář 
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Situační plán: 

Příjezd na místo závodu: 
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Trasa závodu: 
 

 
 

Techniserv cup: Extraliga Masters - 18 km:
1. vlna - oranžová - 12 km červeně - otočka na 9. km
2. vlna - zelená - 18 km
Junioři - modrá - 30 km

otočka na 6. km

otočka na 9. km otočka na 9. km

Extraliga MastersTechniserv cup

otočka na 18. km

otočka na 26. km

Levá strana dálnice Pravá strana dálnice

start/cíl start/cíl


