
     
 
 
 
 
 

 
 

Tisková zpráva 
 

PROPOZICE 

 III. ročníku Svitavského kritéria 
 

Závod je zařazen do krajské soutěže Pardubického kraje  2013 

 
Pořadatel                   občanské sdružení: Sdružení cyklistů Mirva Svitavy, IČO 22821406 
 
Termín konání           neděle 9. června 2013, start od 9 hodin podle kategorií 
 
Místo startu a cíle     Svitavy, ulice U stadionu u restaurace Pod hodinami 
 
Ředitel závodu           Mgr. Stanislav Dobeš, Koclířov 200, 56911 Koclířov u Svitav 

tel.  mobil 602569076,  e-mail: scsmirva@seznam.cz 
 

Hlavní rozhodčí         navrhuji: Jaroslav TOMANEC, pomocník Hana Tomancová 
 
Zdravotní zajištění    Svitavská nemocnice a RZP ve Svitavách, předpokládaná účast 120 jezdců 
 
Přihlášky nejpozději do 5.června 2013 na ředitele závodu, e-mail: scsmirva@seznam.cz. 

V přihlášce musí být uvedeno jméno a příjmení závodníka, číslo licence, kód UCI, dále 
kategorie a klubová příslušnost. Při neúplnosti údajů se závodník považuje za 
nepřihlášeného. Přihlásit se je možno i v den startu v dále uvedených časech. 

 
Prezentace Kancelář závodu, výdej a vrácení startovních čísel na stadionu Svitavy, vlevo v přízemí 

budovy: od 8:00 do 17:00 hodin,. Prezentace podle kategorií bude ukončena vždy 30 
minut před startem příslušné kategorie. 

 
Podmínka účasti registrovaní závodníci s licencí ČSC, neregistrovaní jako náborový závod  
 
Startovné děti zdarma, žáci a junioři předem 50 Kč, po 5.červnu 2013: žáci a junioři 100 Kč 

hotově. Číslo účtu u FIO banky: 2300308735 s uvedením do zprávy pro příjemce 
„startovné kritérium“; případně v hotovosti na místě startu. 

 
Trať závodu Městský okruh, start a cíl na ulici U stadionu ve Svitavách. Délka velkého okruhu 

1400 m, povrch 90% asfalt, 10% zámková dlažba. 
 

Kategorie    
děti nejmladší (roč. 2010)      1 malý okruh 
děti (roč. 2008 – 2009)     2 malé okruhy 
děti (roč. 2006 – 2007)     4 malých okruhů 
děti (roč. 2004 – 2005)     6 malých okruhů 
 
žáci mladší (roč. 2001 – 2003)               5 okruhů hladký závod 
žákyně mladší (roč. 2001 – 2003)               5 okruhů hladký závod  



žáci neregistrovaní                   3 okruhy hladký závod 
žáci starší ( roč.1999 – 2000)                          10 okruhů bodovací závod 
žákyně starší (roč.  1999 – 2000)    10  okruhů bodovací závod 
kadeti (roč. 1997 – 1998)     15 okruhů bodovací závod 
junioři  (roč. 1995 – 1996)                 25 okruhů bodovací závod  
juniorky a kadetky (roč. 1995 – 1998)   15 okruhů bodovací závod  

 
Pořadí startu:  od 9 hodin kategorie dětí, od 12 hodin v pořadí po sobě kategorie ml. žáci, ml. žákyně 

(cca 12:30 hod.), žáci neregistrovaní (cca 13:00 hod,), st. žáci (cca 13:20 hod.), st. žákyně 
(cca 14:00 hod.), kadeti (cca 14:40 hod.), junioři (cca 15:30 hod.)a kategorie juniorky a 
kadetky (cca 16:30 hod.) Kategorie st. žáci+st. žákyně s bodováním průjezdu každého 
kola - první dva závodníci 2 a 1 bod.  

 
                                Kategorie kadeti, junioři s bodováním průjezdu každého kola první dva závodníci 2 a 1 

bod, každý třetí okruh vždy bodování prvních čtyř závodníků body 5-3-2-1, poslední 
okruh dvojnásob 10-6-4-2 body. 

 
                                V průběhu závodu mohou být vyhlašovány mimořádné prémiové spurty. V případě 

malého počtu přihlášených v některé kategorii budou kategorie spojeny. 
 
Neutralizace  při ohlášeném defektu u rozhodčích v prostoru startu a cíle 1 okruh u kategorie kadeti a 

junioři, neposkytuje se v posledních 3 okruzích. Po neutralizaci závodník nesmí spurtovat 
v příštím bodovacím spurtu.  

 
Předpis Závod se koná podle pravidel cyklistiky ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. Závodník 

předjetý vedoucí skupinou o kolo odstupuje ze závodu. Každý účastník 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. Okruh bude uzavřen pro veřejnou dopravu od 9:00 hodin až 
do konce závodů.  

 
Vyhlášení, ceny Vyhlášení vítězů bude provedeno po skončení závodu jednotlivých kategorií. Ceny 

obdrží první tři závodníci v kategorii. Pro všechny přihlášené závodníky bude uspořádána 
tombola startovních čísel.   

 
Šatny a sprchy zimní stadion Svitavy. 
 
Ubytování pořadatel nezajišťuje. 
 
Různé :  Závod bude současně pojat jako kontrolní a přípravný závod mládeže před nadcházející 

Olymlpiádou dětí a mládeže v Uherském Hradišti, která se koná ve dnech 23. – 28. 
června 2013.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Stanislav Dobeš 
Ředitel závodu 
 
 


