
     Brněnský cyklokrosový pohár 2021 
 

Pořadatel:       Open Cycling Academy z.s., Sport pro Brno z.s. 

Termíny jednotlivých závodů v roce 2021: 
Sobota 6. listopadu v 11:00 hodin - Krajský přebor v cyklokrosu 
Sobota 13. listopadu v 11:00 hodin – finálový závod 

Ředitel závodu:  PETR Lukáš, 774939000 
Hlavní rozhodčí:  HORÁKOVÁ Renata 
Velitel trati:  KOMOŇ Luděk 
Technický delegát: VIDLÁK Lubomír 
Záchranář:  BLAŽEK Zdeněk, 608771196 
Prezentace:  FRÖHLICHOVÁ Veronika  
Startovní čísla: KARÁSEK Dušan 

Kancelář závodu:  V místě startu, Brno - Pisárky za Anthroposem (na asfaltové komunikaci) 

Covid-19 opatření: Každý závodník je povinen se při prezentaci prokázat dokladem v souladu 
s aktuálním platným nařízením vlády ČR. (ukončené očkování, prodělaná nemoc, 
negativní test) 

Startovní čísla:  V místě startu, výdej čísel 45-15 minut před startem příslušné kategorie  

Startovné: mládež 100,- Kč (dětské závody 1-3. vlna) 
kadeti, junioři, juniorky, muži a ženy (4.vlna) 150,- Kč 

Startovní vlny: 1. vlna start 11:00, délka závodu 15min  – krátká zelená 
přípravka kluci (2012 a mladší) 
přípravka holky (2012 a mladší) 

  
2. vlna start 11:30 na 20 min  – střední žlutá 
žáci mladší (2010-2011) 
žákyně mladší (2010-2011) 

3. vlna start 12:05 na 25 min  – střední žlutá 
žáci starší (2008-2009) 
žákyně starší  (2008-2009) 
kadetky (2006-2007) 

4. vlna start 12:50 na 50 min – dlouhá modrá 
kadeti (2006-2007) 
junioři (2004-2005) 



juniorky (2004-2005) 
muži do 40 let (1983-2003) 
muži nad 40 let (1982 a starší) 
ženy (2003 a starší) 

Podmínka účasti:  Závodí se dle pravidel ČSC a tohoto rozpisu. 
   Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. 

Ceny:  V každém závodě bude oceněn nejlepší závodník kategorie, který bude vyhlášen 
ihned po dojetí celé startovní vlny. 
Vyhlášení Krajského přeboru v cyklokrosu proběhne 6. listopadu ihned po dojetí 
celé startovní vlny.  
Vyhlášení celého seriálu Brněnského cyklokrosového poháru proběhne 13.listopadu 
ihned po dojetí celé startovní vlny, každý účastník obou závodů Brněnského 
cyklokrosového poháru obdrží pamětní medaili v cíli závodu. 

    
Princip bodování: Do celkového hodnocení se sčítá pořadí v cíli z obou závodů. 

Vítězem celého poháru se stane účastník s nejnižším součtem umístění. 
Při rovnosti součtu umístění rozhoduje lepší umístění ve finálovém závodě. 

    

Různé:   Cyklistická přilba povinná pro všechny kategorie. 
Jsou dovolena cyklokrosová i MTB kola. Krajští přeborníci budou vyhlášeni pouze 
závodníci na cyklokrosových kolech, kteří mají klubovou příslušnost na území JM 
kraje. 

   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.  

. 

Rozpis byl schválen JM  KSC, v Brně dne 23.10.2021, Lukáš PETR  


