
 

  

ve spolupráci s Automotodromem Brno, a.s.                                                                                        

NF Na křídlech motýla                                                                                                                                         

z pověření České federace Spastic Handicap, z.s.                                               

pod záštitou: 
 

 náměstka hejtmana JMK, Mgr. Marka Šlapala 

starostky MČ Královo Pole Ing. Karin Karasové 

ambasador závodu: Ing. Jiří Bouška  

pořádá 

Mezinárodní Mistrovství České republiky 

Spastic Handicap v silniční cyklistice  

„Masarykův okruh 2020“                                               

Zdravotní třídy: shodné pro muže i ženy                                                                                          

Tricykly – T1 a T2, / Bicykly – C1, C2, C3, C4 a C5 / příchozí muži, ženy děti 

 

Pro sportovce na prvních třech místech je připravena finanční odměna v celkové 

výši 10 000,- 

 

Startovné 300,-                                                                      start 17:00 

28. 6. 2020 

 



I. ZÁKLADNÍ ČÁST  

Pořadatel: SK Kociánka Brno, z.s. 

Partneři SH:     RAPRINT s.r.o., Sibatech CZ s.r.o. 

Mediální partner SH:     Český Metropol, Deník moje noviny 

Partneři SK: Jihomoravský kraj, Statutární město Brno, Centrum Kociánka Brno, Benzina a.s.  

Datum konání: 28. 6. 2020 

Místo konání: Automotodrom Brno a.s. 

 Masarykův okruh 201 

 Ostrovačice 

Ředitel závodů: Irena Ráčková 

Hlavní rozhodčí: Markéta Jandová 

Delegát SH: Ondřej Sejpka 

Delegát RTC: Luboš Jirka 

Hlavní pořadatel: Martin Polášek  

Zdrav. klasifikátor: Stanislav Šťastný 

Výsledkový servis: Markéta Jandová 

Hospodář: Martin Polášek 

Zdravotní zajištění: Automotodrom Brno, a.s. 

Dekorování vítězů: zástupci sponzorů SH a SkK 

Zabezpečení tratě: Automotodrom Brno, a.s. 

 

Časový program  ( předběžný )  

15:00 – 16:00  prezence  

15:00 – 16:00  klasifikace 

17:00               závod (START) 

20:00  vyhlášení výsledků 

20:30  odjezd účastníků  

V případě změny budeme včas informovat všechny účastníky  

Upozornění pro TJ a SK: Prosíme vedoucí výprav, aby si naplánovali odjezd až po vyhlášení 

výsledků!!! 



II. TECHNICKÁ ČÁST  

Cestovné: Dopravu na místo prezentace a závodů, závodníkům a jejich doprovodu hradí a 

zajišťuje vysílající TJ/SK. 

Zdrav. klasifikace: Sportovci, kteří nejsou oklasifikováni zdravotním klasifikátorem, se musí dostavit ke 

klasifikaci v neděli 28. 6. 2020 v místě konání závodů v čase prezence. 
Neoklasifikovaní závodníci nebudou připuštěni k závodu. 

Zdrav. prohlídka: Závodníci, kteří nebudou mít odevzdáno potvrzení o preventivní zdravotní 

prohlídce, nebudou připuštěni k závodu. 

Prezentace: Účastníci jsou povinni se prezentovat v neděli od 14:00 do 16:00 na hlavním 

parkovišti Masarykova okruhu 

Technická porada: Účastníky technické porady musí být hlavní rozhodčí, hlavní pořadatel, delegát RTC, 

delegát SH a vedoucí nebo trenéři jednot či sportovních klubů. Předmětem porady 
může být případné sloučení kategorií, přizpůsobení tratě podmínkám, změna tratě 

nebo časového rozvrhu apod. 

Přihlášky: Řádně a čitelně vyplněné přihlášky k soutěži zašlete 
nejpozději do 7. 6. 2020, 

dodatečné přihlášky nebudou akceptovány, ve startovních listinách se pouze 
budou škrtat ti, kteří nepřijedou, závod je koncipován, jako otevřený s možností 

startu příchozích a zástupců sponzorů. 

Kategorie příchozích: MUŽI , ŽENY A DĚTI  

Startovné:  300,- Kč,  po uhrazení startovného bude vydáno startovní číslo k závodu. 

Startovné hradí přihlašující TJ/SK hromadně za všechny přihlášené 

sportovce při prezentaci. 

 

Adresa: SK Kociánka Brno, z.s. 

Kociánka 2 
612 00 Brno 

nebo zaslat emailem na Info@skkb.cz 

 Martin Polášek 604 339 198, polasek@skkb.cz  

mailto:polasek@skkb.cz


III. SPORTOVNÍ USTANOVENÍ 

Právo účasti: Soutěží se podle pravidel UCI. Závodů se mohou zúčastnit pouze cyklisté, kteří jsou 

členy některé TJ či SK sdružené do federace Spastic Handicap a pro něž je vypsaná 
soutěž, podle věkové kategorie a zdravotní třídy. Dle soutěžního řádu cyklistiky SH 

je v případě MČR kromě členství v některé z TJ/SK vyžadována licence UCI.  

 Soutěž příchozích je určená pro ostatní nehandicapované cyklisty. Účastníci jsou 

povinni mít ochrannou přilbu a startují na vlastní zodpovědnost! 

Věkové kategorie cyklistiky SH: 

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 -- 

Zdravotní třídy: shodné pro muže i ženy 

Tricykly – T1 a T2 
Bicykly – C1, C2, C3, C4 a C5 

Vypsané soutěže: 

1 Silniční závod MUŽ T1,T2  4 x okruh 

2 Silniční závod ŽEN T1,T2  3 x okruh 

3 Silniční závod MUŽ, ŽEN C3, C2, C1  8 x okruh 
4 Silniční závod MUŽ, JŘI C4, C5  10 x okruh 

5 Silniční závod KTI, HST, HML C4, C5  6 x okruh 
6. Silniční závod příchozí dle domluvy 

Poznámky: Pokud se do závodu přihlásí alespoň dva závodníci stejné třídy, nebo stejné 

věkové kategorie, lze pro účely vyhlášení vítězů závod dále dělit podle 
následujících pravidel v pořadí: 

a) podle pohlaví nebo třídy 
b) podle věkové kategorie 

 Závodníci budou o případném rozdělení informováni písemnou formou na 

výsledkové tabuli po skončení prezentace a po odsouhlasení delegátem RTC. 

 Silniční závod bude odstartován ve skupinách podle vypsaných soutěží s časovým 

intervalem 5 minut. Po projetí prvního závodníka vypsané soutěže cílem bude 
ostatním závodníkům měřen čas dojezdu a ztráta okruhú na vítěze. Závodníci již 

nebudou vpuštěni do dalšího okruhu.  

Okruh: Masarykův okruh – 5 403m 

Titul Mistr ČR SH: Obdrží závodníci, pouze pokud se závodu zúčastní nejméně 3 závodníci v dané třídě. 

Při menším počtu účastníků obdrží vítěz pouze diplom za první místo a medaili. 
 

  

Ceny: Závodníci na prvních třech místech obdrží diplom a medaili.  

Při udělování diplomů a medailí platí pravidlo „mínus jeden“ tzn., startují-li dva 

závodníci, je odměněn pouze vítěz diplomem. Startuji-li tři závodníci, jsou odměněni 
první dva diplomem. Při startu čtyř a více závodníků jsou odměněni první tři 

diplomem a medailí. 



Upozornění: 1. Pořadatel si vyhrazuje právo změny trati a právo změny časového rozvrhu. 

 O všech změnách budou závodníci a vedoucí výprav včas informováni. 

 2. Všichni závodníci jsou povinni mít ochrannou přilbu a sportovní oblečení

 (cyklistický dres mateřské jednoty – ne však reprezentační!!!). 

 3. Všichni závodníci a jejich vysílající TJ/SK zodpovídají za to, že na start 
 nenastoupí závodník bez lékařské prohlídky, která ho neomezuje v účasti na 

 cyklistických závodech. 

 4. Kolo i tricykl musí odpovídat předpisům UCI (s výjimkou konstrukčních úprav

 tricyklů po 17. 3. 2009). 

Upozornění pro TJ, SK: Vedoucí výprav zodpovídají za informovanost a ukázněnost svých závodníků, jak 

na trati, tak i mimo ni!!! 

Rozjíždění a trénink závodníků v prostoru startu a cíle a do vzdálenosti 200 m před 
ním je zakázáno!!! 

 Martin Polášek Irena Ráčková
 předseda Sk Kociánka z.s. ředitel závodu  

                

 

 

 

 
 

 

 

 

Partneři České federace Spastic Handicap 

 

 

                                                                                           


