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Povolení startu žákyň a mladších žáků v cyklokrosových závodech 
2012/2013 

(Určeno pro rozhodčí a pořadatele cyklokrosových závodů ČSC 2012/2013) 
 
Na základě rozhodnutí komise cyklokrosu je ve všech národních závodech v cyklokrosu a v pohárových závodech 
TOI TOI CUP zapsaných do národního kalendáře závodů ČSC mimořádně povolen s platností od 1.09.2012 do 
konce cyklokrosové sezóny 2012/2013 start závodníků kategorie: 
 
- žáků mladších (ročníky narození 2001-2003) v závodech starších žáků 
- žákyň (starších a mladších, ročníky narození 1999-2000, respektive 2001-2003) v závodech kadetek 
 
Vzhledem k ustanovení Sportovně technických směrnic, kapitola II, článek 7.1, 7.5 a Rozpisu pohárové soutěže 
TOI TOI CUP článek 2 a 6, budou startovat mladší žáci a žákyně (starší žákyně a mladší žákyně) v uvedených 
závodech za těchto podmínek: 
1) Tito závodníci (závodnice) nebudou považováni za samostatnou kategorii  
 
2) Před startem se budou řádně prezentovat na základě platné licence ČSC a bude jim vydáno startovní číslo ze 
stejné série jako starším žákům (platí pro mladší žáky) respektive kadetkám (platí pro žákyně starší a mladší) 
 
3) Vztahují se na ně pravidla a tyto povolené výjimky platné pro cyklokros starších žáků: 
C0503 - Používání rovných řídítek je v cyklokrosu zakázáno. Výjimka je povolena pouze pro kategorii starších 
žáků. 
C0504- Pro cyklokrosová kola nesmí šířka plášťů překročit 33 mm a tyto nesmí být osazeny hroty ani hřeby. 
Výjimka omezení šířky plášťů je povolena pouze pro kategorii starších žáků. 
 
5) Mladší žáci  
- Pojedou závod společně se staršími žáky na 20 - 25 minut  
- Budou uvedeni ve startovní listině starších žáků  
- Budou uvedeni ve výsledkové listině starších žáků podle pořadí v cíli společného závodu s dosaženým reálným 
časem, případně ztrátou okruhu 
- Identifikace mladších žáků bude pro zainteresované ve výsledkové listině starších žáků pouze podle čísla, jména 
a UCI kódu závodníka. Samostatné výsledky pro kategorii mladších žáků nebudou zpracovávány a zvláštní ceny 
pro ně nebudou vypisovány  
- V případě, že některý závodník kategorie mladších žáků bude v pohárové soutěži klasifikován na bodovaném 
místě kategorie starších žáků, budou mu příslušné body uděleny a objeví se v celkovém hodnocení soutěže 
starších žáků. Stejné ustanovení platí pro nárok na ceny za příslušné umístění v kategorii starších žáků.    
 
6) Žákyně (starší a mladší) 
- Pojedou závod společně s kadetkami na 20 - 25 minut   
- Budou uvedeny ve startovní listině kadetek 
- Budou uvedeny ve výsledkové listině kadetek podle pořadí v cíli společného závodu s dosaženým reálným 
časem, případně ztrátou okruhu 
- Identifikace žákyň (starší a mladší) bude pro zainteresované ve výsledkové listině kadetek pouze podle čísla, 
jména a UCI kódu závodnice. Samostatné výsledky pro kategorii žákyň nebudou zpracovávány a zvláštní ceny pro 
ně nebudou vypisovány  
- V případě, že některá závodnice kategorie žákyň (starší a mladší) bude v pohárové soutěži klasifikována na 
bodovaném místě kategorie kadetek, budou jí příslušné body uděleny a objeví se v celkovém hodnocení soutěže 
kadetek. Stejné ustanovení platí pro nárok na ceny za příslušné umístění v kategorii kadetek.    
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Miroslav Janout 
        za Komisi cyklokrosu ČSC  


