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§ 01.  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
ZZÁÁVVOODDYY  NNAA  ZZÁÁVVOODDNNÍÍCCHH  DDRRAAHHÁÁCCHH 

D0101. Závody na závodních drahách jsou všechny druhy závodů, které se konají na speciál-
ních a k tomu účelu postavených otevřených nebo krytých drahách nebo na drahách 
plochých.  

  
PPLLAATTNNOOSSTT  PPRRAAVVIIDDEELL 

D0102. Tato pravidla nabývají platnosti dnem 25.2.2013 a jsou závazná pro všechny orgány 
Českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC), držitele licencí ČSC nebo jiných členských fe-
derací UCI pokud se účastní cyklistických soutěží na závodních drahách řízených ČSC 
a pro pořadatele těchto závodů na území České republiky.  

D0103. Změny, doplnění a aktualizace podle nových změn a doplňků mezinárodních pravidel 
UCI a výklad pravidel ČSC přísluší ČSC. 

 
NNÁÁRROODDNNÍÍ  PPLLAATTNNOOSSTT  

D0104. Texty článků nebo jejich části a výjimky, které jsou v těchto pravidlech vyznačeny 
kurzívou, platí pouze pro národní závody v ČR. 

 
ÚÚČČAASSTT  VV  SSOOUUTTĚĚŽŽÍÍCCHH  

D0105. Závody na dráze jsou pořádány pro kategorie závodníků, které jsou uvedeny v Pravi-
dlech ČSC – Všeobecná ustanovení, § 02. 
Závodníci kategorie do 23 let mohou startovat v kategorii elite. 
Junioři 18 let mohou startovat v závodech kategorie do 23 let a elite.    

D0106. Minimální věk závodníků, kteří mohou startovat v mezinárodních závodech na dráze, 
včetně mistrovství světa a Olympijských her, v kategorii elite je stanoven na 18 let. 

D0107. Ve všech národních závodech ČSC na dráze startují všichni závodníci všech kategorií 
automaticky již od 1.10. v kategorii, do které věkově přísluší od 1.1. následujícího roku. 
 

MMIISSTTRROOVVSSTTVVÍÍ  RREEPPUUBBLLIIKKYY  
D0108. V závodech tříd 1 až 3, kde jsou splněna účastnická kriteria, se rozdělují body UCI. 

Body za mistrovství republiky jsou udělovány jako při mezinárodních podnicích 3. třídy. 
Body budou uděleny pouze v případě, je-li mistrovství republiky předem registrováno a 
zapsáno v UCI kalendáři pro dráhu. Výsledky musí dorazit na UCI v elektronické podobě 
či faxem do jednoho pracovního dne po skončení závodů. 

§ 02.  SPOLEČNÉ PŘEDPISY PRO ZÁVODY NA 
ZÁVODNÍCH DRAHÁCH  

OORRGGAANNIIZZAACCEE  
Rozpis závodu  

D0201. Každý pořadatel závodu na dráze, musí vydat příslušný rozpis závodu, který obsahuje 
minimálně údaje uvedené ve Sportovně technických směrnicích ČSC - Příloha 2. 
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D0202. Pořadatel je povinen zabezpečit po stránce materiální a zdravotní řádný provoz závod-
ní dráhy, zajistit povolení závodu a nezasáhne-li vyšší moc, dodržet za každých okol-
ností rozpis závodu. 

Zajištění bezpečnosti 
D0203. Podmínky platné pro bezpečnostní zónu dráhy jsou uvedeny v § 17 Technická specifi-

kace a homologace velodromů. 
D0204. Uvnitř dráhy se nesmějí zdržovat nepovolané osoby. Je zakázáno zdržovat se u cílové 

rovinky bez zvláštního povolení sboru rozhodčích.  
D0205. V prostoru vyhrazeném pro sbor rozhodčích se nesmí pohybovat žádný závodník, 

opatrovatel ani masér, pokud k tomu sbor rozhodčích nedal souhlas. Sbor rozhodčích 
má plné právo vykázat z prostoru uvnitř dráhy osoby, které pokřikováním nebo jiným 
způsobem ruší průběh závodu. 

D0206. Závodníci startují ve všech závodech na závodních drahách na vlastní nebezpečí. Jsou 
povinni pohybovat se ve vykázaném prostoru, na vyzvání hlasatele se dostavit včas na 
start závodu, během závodu nepokřikovat. Závodníci, kteří mohou nezkušeností a nejis-
totou ohrozit zdraví soupeřů, nesmějí být připuštěni ke startu. 

D0207. Počet závodníků na dráze nesmí překročit: 
20 závodníků (15 dvojic pro bodovací závod dvojic) na dráze 200 m 
24 závodníků (18 dvojic pro bodovací závod dvojic) na dráze 250 m 
36 závodníků (20 dvojic pro bodovací závod dvojic) na dráze 333,33 m 
Výjimku může povolit pro národní závody ČSC hlavní rozhodčí pouze se souhlasem po-
řadatele za podmínky dodržení bezpečnosti závodníků v příslušném závodě. 
Směr jízdy 

D0208. V závodech na dráze se jezdí vždy proti směru hodinových ručiček. Předjíždí se vpra-
vo. Vlevo se předjíždí jen tehdy, je-li závodník, který má být předjet, 1 metr vpravo od 
vnitřního okraje závodní dráhy, není- li stanoveno jinak v pravidlech pro jednotlivé disci-
plíny. 

Zábrany při časových závodech 
D0209. Na závodních drahách musí být při časových a stíhacích závodech a pokusech o 

rekord umístěny v zatáčkách zábrany, které závodníkům nedovolí podjet černou čáru. 
Zábrany jsou z pěnové gumy, mají rozměry 5 x 8 x 50 cm. Kladou se od začátku zatáč-
ky po celé její délce ve vzdálenosti 5 m od sebe, 10 cm pod vnitřní okraj černé čáry. Zá-
brany musí být v barvě kontrastní k barvě dráhy. 

KKOOLLAA  AA  VVYYBBAAVVEENNÍÍ  ZZÁÁVVOODDNNÍÍKKŮŮ  
D0210. Kola používaná pro závody na závodních drahách musí být v souladu s Pravidly ČSC - 

Všeobecná ustanovení, § 15 Závodní kola a sportovní úbor, část Závodní kola.Tato usta-
novení doplněná o § 14 Závody za motorovými vodiči, část Motocykly, kola, vodiči a vy-
bavení platí i pro kola závodníků za motorovými vodiči. 

D0211. Omezení převodů kategorie mládeže pro závody na dráze je uvedeno ve Sportovně 
technických směrnicích ČSC, § 02 Organizační předpisy, kapitola 8 Omezení převodů 
mládeže. 

PPRRŮŮBBĚĚHH  ZZÁÁVVOODDUU  
Start 

D0212. Pro všechny závody, kromě národního mistrovství se musí závodníci a družstva nasa-
zovat na startu podle jejich aktuální klasifikace UCI na dráze. Závodníci/družstva bez 
klasifikace musí být nasazováni rozhodčími v nahodilém pořadí jako poslední. 
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Pro mistrovství ČR musí být prvních 8 závodníků/družstev z předešlého mistrovství ČR 
nasazeno jako první. Zbývající závodníci/družstva musí být nasazováni podle jejich ak-
tuální klasifikace UCI na dráze. Závodníci/družstva bez klasifikace musí být nasazováni 
rozhodčími v nahodilém pořadí jako poslední.  
Pro závody, kde jsou proti sobě v jedné jízdě postaveni 2 závodníci/družstva, nemusí 
rozhodčí postavit proti sobě 2 nejlepší závodníky. 

D0213. Není-li stanoveno jinak, provádí se start tak, že první závodník dostane místo při vnitř-
ním okraji dráhy, další závodníci se staví vedle něho a za ním vždy tak, aby každý zá-
vodník měl dostatek místa.  
Není-li stanoveno jinak, může mít každý závodník opatrovatele, který klidně drží jeho kolo 
ve dvou bodech a nesmí při startu překročit startovní čáru nebo přes ni přepadnout. 

D0214. Startér má právo určit místo, ze kterého se mají závodníci rozjíždět při letmém startu. 
D0215. Přesný popis startu je uveden pravidlech jednotlivých disciplín. 
D0216. Startuje-li v jedné jízdě jakékoliv dráhové disciplíny současně více než jeden závodník 

(družstvo) ve stejném úboru, musí mít tito závodníci (družstva) rozlišovací znaky dobře 
viditelné z dálky (např. různá barva přílby, barevné pásky na rukávech pod.). Toto usta-
novení se netýká bodovacího a vylučovacího závodu. 

Chování závodníků 
D0217. Závodníci se musí zdržet jakékoliv dohody a manévru nebo pohybu, které by mohly 

narušit průběh nebo výsledky závodu. 
Kromě toho závodníci, kteří se pohybují na dráze musí mít v každém okamžiku kolo plně 
pod kontrolou a mít alespoň jednu ruku na řídítkách (nebo přídavném oblouku řídítek) 
Závodníci musí při jízdě zachovávat přímý směr (kromě pozičního boje ve sprintu). Náhlé 
odbočení ze zvoleného směru během jízdy nebo po jejím ukončení je zakázáno a trestá 
se. Křižovat směr závodníka, který není nejméně délku kola pozadu, je rovněž trestné. 

D0218. Jezdit proti směru jízdy, zastavovat se na dráze (kromě sprintu), nebo používat jiné 
opory než vlastního kola je zakázáno. 

D0219. Závodníci nesmí používat při závodě jízdní pruh zvaný kobereček dráhy, kromě přípa-
dů, kdy se tak stane neúmyslně. 

D0220. Po projetí cílem se musí rychlost zmenšovat jen ponenáhlu. Sestupovat s kola a opustit 
dráhu se smí pouze na vnitřním okraji dráhy a bez ohrožování spolujezdců. 

D0221. Je zakázáno vytlačovat druhého závodníka z dráhy nebo k bariéře, bránit jinému 
závodníkovi v předjíždění držením nebo jiným způsobem (ať úmyslně, nebo neúmysl-
ně). 

D0222. Je zakázáno poskytovat pomoc druhému závodníkovi nebo přijímat pomoc od druhého 
závodníka (např. postrčení či házení druhého závodníka kupředu při úniku, nebo ve 
spurtu). Uniknuvší závodník se nesmí střídat s opozdivším se závodníkem, ale musí být 
neustále v čele, jinak mu nebude přiznán okruh získaný před ostatními soupeři. 

D0223. Je zakázáno, aby se dva nebo více závodníků dohodlo na zdržování jiného závodníka 
(jiných závodníků)v závodě, nebo aby se tvořily vějířovitě uzávěry. 

D0224. Závodníci nesmí mít u sebe nebo na kole žádný předmět, který by mohl spadnout na 
dráhu. Závodníci nesmí přijímat, vzájemně si vyměňovat ani se zbavovat žádných sou-
částí výstroje nebo jiných předmětů. 

D0225. Závodník, který se cítí poškozen neregulérním jednáním svých soupeřů, nesmí nechat 
z tohoto důvodu zastavit jízdu. 

Komunikační prostředky 
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D0226. Při pohybu na dráze (platí pro závody i trénink) nesmí závodníci nosit ani používat 
audio přehrávače nebo podobná zařízení a žádné prostředky rádiového spojení nebo 
jiné komunikačních prostředky na dálku. 
Navíc každé elektronické zařízení s displejem (například: tachometr, nebo měřič vý-
konu) musí být zakryto takovým způsobem, aby na něj závodník nemohl za jízdy na-
hlížet. 
Občerstvení 

D0227. Podávat závodníkům během jízdy občerstvení je zakázáno. Výjimky může povolit sbor 
rozhodčích pouze u bodovacích závodů. 

Uznané nehody 
D0228. Za uznanou nehodu se považuje: 

■ pád 
■ defekt galusky 
■ prasknutí hlavní součásti kola. 
Další nehody jako uvolnění matic, sedla, řídítek, řemínků, pedálů, vytržení tretry 
z pedálu atd. jsou považovány za neuznané.  
Není-li stanoveno jinak, kterýkoliv závodník, který byl postižen pádem nebo opustil drá-
hu za účelem sesednutí z kola, může přijmout pomoc při opětovném nasedání. Do zá-
vodu se musí vrátit v místě, kde dráhu opustil a zaujmout pozici, ve které se nacházel 
v okamžiku pádu či opuštění dráhy. 

D0229. Oprávnění k opakovanému startu závodníka nebo přiznání neutralizace v případě 
nehody je specifikováno v pravidlech jednotlivých disciplín. 

Přerušení závodu 
D0230. Přerušení - zastavení závodu provádí startér dvojím výstřelem z pistole kromě disciplín 

1 km a 500 m s pevným startem. Sbor rozhodčích může závod ukončit nebo přerušit pro 
zásah vyšší moci (déšť, tma apod.). 

Cíl závodu 
D0231. Závodník ukončí závod, dopraví-li svoje kolo jakýmkoliv způsobem vlastní silou (bez 

cizí pomoci a bez omezování spolujezdců) po dráze do cíle. 
D0232. Má-li jeden závodník (nebo více závodníků) náskok jednoho nebo více okruhů, končí 

závod i pro všechny ostatní závodníky, jakmile tento závodník (nebo více závodníků) 
projede cílem. 

D0233. Začátek posledního okruhu všech závodů se oznamuje závodníkům delším zvoněním. 
Zvonění k poslednímu okruhu, stejně jako k bodovacím nebo prémiovým spurtům je 
rozhodující, i když při  počítání okruhů došlo k omylu. 

D0234. Dojedou-li dva nebo více závodníků do cíle ve stejném pořadí, prohlásí se závod za 
mrtvý. Ceny se rozdělí tak, že každý z těchto závodníků obdrží rovnoměrnou část ze 
součtu hodnot jejich cen. 

D0235. Dojedou-li dva nebo více závodníků do cíle ve stejném pořadí v závodě o putovní cenu 
nebo v závodě, který je dotován vyšší cenou pro vítěze, pojedou tito závodníci rozhodu-
jící závod buď na 500 metrů nebo na 1 km s pevným startem či letmým startem, nebo ve 
stíhacím závodě zhruba na 2 km (4 nebo 5 okruhů), a to ještě týž den, kdy se závod ko-
nal - po náležitém odpočinku. Toto ustanovení musí být uvedeno v rozpise závodu. Při 
mistrovstvích ČR se postupuje podle pravidel uvedených v pravidlech jednotlivých disci-
plín. 
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PPŘŘEESSTTUUPPKKYY  
D0236. Za každý přestupek, za který není udělen trest podle specifických předpisů pro přísluš-

nou disciplínu a za každé nesportovní chování bude uděleno podle závažnosti přestup-
ku buď napomenutí nebo bude uplatněno vyloučení ze závodu. 

D0237. Napomenutí se signalizuje závodníkovi žlutým praporkem a jeho startovním číslem, 
vyloučení ze závodu se signalizuje červeným praporkem a jeho startovním číslem. Na-
pomenutí respektive vyloučení ze závodu se vždy vztahuje pouze na jednu specifickou 
disciplínu 

D0238. Je-li závodník v některém závodě relegován, tato relegace může současně znamenat 
podle závažnosti, úmyslu a dopadu přestupku udělení napomenutí. Závodník, který ob-
držel druhé napomenutí nebo byl po třetí relegování, bude diskvalifikován. 

D0239. Je-li provedena při závodech na dráze kontrola shody parametrů kol podle § 15 Všeo-
becných ustanovení pravidel ČSC, rozhodčí mají oprávnění kontrolu pozic opakovat po 
skončení závodu. Pokud kolo nebo pozice byly změněny v rozporu s pravidly, dotyčný 
závodník bude diskvalifikován. 

§ 03.  200 METRŮ S LETMÝM STARTEM 
D0301. Všechny sprinterské soutěže musí začínat kvalifikací na 200 m s letmým startem.  

Kvalifikace na 200 m se jede podle délky dráhy: 
pro  dráhy  250 metrů a kratší  na 3 ½ okruhu 
pro  dráhy  285,714 metrů   na 3 okruhy 
pro  dráhy  333,333 metrů   na 2 ½ okruhu 
pro  dráhy 400 metrů a delší na 2 okruhy 

D0302. Pořadí startu v této kvalifikaci určí rozhodčí. Při mistrovských soutěžích prvních osm 
závodníků z minulého mistrovství startuje jako poslední v opačném pořadí jejich umístě-
ní, pořadí startu ostatních určí los. 

D0303. Závodník musí projet startovní metu nad černou čárou v rozpětí pásky elektrické časo-
míry - sepnutí elektrického kontaktu je rozhodujícím kriteriem platnosti pokusu. 

D0304. V případě jakékoliv nehody (uznané i neuznané), za kterou je považováno i výše 
uvedené neprojetí startovní mety, má závodník právo na jediný opakovaný pokus. 

D0305. Na základě výsledků kvalifikace sestaví rozhodčí výkonnostní žebříček. V případě 
rovnosti časů v kvalifikaci na 200 m jsou závodníci, kterých se to týká rozděleni podle 
nejlepšího času na posledních 100 metrů. V případě, že čas na posledních 100 m ne-
může být zaznamenán nebo jsou-li závodníci stále ex-aequo, rozhodne o jejich pořadí 
losování.  

§ 04.  SPRINT 

OORRGGAANNIIZZAACCEE    
D0401. Všechny sprinterské soutěže musí začínat kvalifikací na 200 m s letmým startem.  
D0402. Závod ve sprintu se pořádá eliminačním způsobem ve kterém se utkají v každé jízdě 2 

až 4 závodníci. 
D0403. Závody ve sprintu se jedou na 3 okruhy na dráhách kratších než 333,33 m a na 2 

okruhy na dráhách 333,33 m a delších. Na krytých drahách (při menší délce) na pět až 
šest okruhů. Čas se měří na posledních 200 m. 
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D0404. Závod se pořádá různými systémy kvalifikace, rozjížděk a opravných jízd prvních kol, 
rozjížděk a oprav (včetně finále oprav) osmifinále, dále pak rozjížděk čtvrt- a půl-finále 
s cílem určit dva nejlepší závodníky, kteří se utkají ve finále soutěže o 1. a 2. místo. Po-
ražení z půl-finále jedou závod o 3. a 4. místo, poražení ze čtvrtfinále se potom utkají o 
5. - 8. místo. 

D0405. Konkrétní systémy uspořádání závodů ve sprintu jsou uvedeny v Příloze 1 Tabulky 
nasazování do rozjížděk ve sprintu. Závod ve sprintu však musí minimálně zahrnovat: 

- 8 závodníků 
- 200 m s letmým startem 
- přímé ¼ finále 
- jednu finálovou jízdu o 5-8. místo 
-  ½ finále na 2, případně 3 jízdy 
- finále o 3.-4. místo a finále o 1.- 2. místo  vždy na 2, případně 3 jízdy 

D0406. Závodníci postupující z kvalifikace budou sestavení do rozjížděk. 
D0407. Vítězové jednotlivých rozjížděk postupují buď přímo do dalšího kola soutěže nebo se o 

postup utkají ve druhé, případně třetí rozhodující jízdě se stejným soupeřem. 
D0408. Poražení jednotlivých rozjížděk se účastní buď opravných jízd podle výše uvedených 

tabulek v Příloze 1 Tabulky nasazování do rozjížděk ve sprintu nebo se utkají ve druhé, 
případně třetí rozhodující jízdě se stejným soupeřem o postup do dalšího kola soutěže 
nebo se utkají v jízdách o konečné pořadí nebo jsou klasifikováni podle dosažených ča-
sů v kvalifikaci. 

D0409. Zatímco k postupu až do půl-finále může stačit jediné vítězství v rozjížďce nebo v 
opravné jízdě, k postupu z půl-finále do finále jsou nutná dvě vítězství z eventuál-
ních třech jízd. Všechna finále se jedou vždy na 2 vítězství z eventuálních třech 
jízd. 

D0410. V jednotlivých rozjížďkách včetně osmifinále mohou startovat maximálně čtyři 
závodníci (viz tabulka rozjížděk v Příloze 1). Počínaje čtvrt-finále (od posledních 
osmi) startují v jedné rozjížďce pouze dva závodníci, nestanoví-li rozpis soutěže ji-
ný systém. 

D0411. Dojde-li k tomu, že v některé rozjížďce na sebe narazí závodníci stejného druž-
stva, nemá to vliv na změnu soupeřů.  

D0412. Sprinterský závod musí být organizován tak, aby půl-finále a finále mohlo být 
vybojováno v jednom dni, nezasáhne-li vyšší moc. 

D0413. Systém uspořádání musí být v každém případě uveden v rozpise závodu. 
D0414. Nemůže-li být v jednom dni dokončena celá série rozjížděk zásahem vyšší moci, 

výsledky odjetých jízd  platí a zbývající jízdy se mohou dokončit druhý den. 
Mistrovství ČR 

D0415. Mistrovství ČR jsou organizovány takto: Z kvalifikace postoupí do rozjížděk 1. série 
následující počet závodníků: Je-li počet startujících 24 a více, postupuje z kvalifikace 24 
závodníků. Je-li 18 - 23 startujících, postupuje 18 závodníků. Je-li 12 - 17 startujících, 
postupuje 12 závodníků. Je-li 9 - 11 startujících, postupuje 9 závodníků atd.  

D0416. Je-li počet startujících 16 a více, může být mistrovství ČR rovněž pořádáno zkráceným 
způsobem podle sytému Světového poháru. V tomto případě  postupuje z kvalifikace 16 
závodníků a sestavení rozjížděk se řídí podle příslušné tabulky v Příloze 1 těchto pravi-
del pro závody na závodních drahách. 

Rozhodčí 
D0417. Nutný počet rozhodčích pro zajištění regulérního průběhu závodu ve sprintu je celkem 

11 rozhodčích v těchto funkcích: 
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 hlavní rozhodčí 
 startér 
 2 cíloví rozhodčí 
 časoměřič 
 4 rozhodčí v zatáčkách 
 sekretář sboru rozhodčích 
 ukazovatel okruhů 

PPRRŮŮBBĚĚHH  ZZÁÁVVOODDUU  
Start 

D0418. Ve všech rozjížďkách sprinterského závodu jsou závodníci při nástupu na start 
vylosováni k postavení na  startovní čáře. Závodník, který si vylosuje číslo 1, bude 
postaven k vnitřnímu okraji dráhy, další směrem k vnějšímu okraji dráhy. 

D0419. Závodník č.1 postavený u vnitřního okraje dráhy, pokud nebyl předjet jiným závodní-
kem, musí od startu vést až na protilehlou metu stíhačů alespoň rychlostí chůze bez 
jakýchkoliv manévrů zapřičiňujících nedobrovolné převzetí vedení soupeřem. 

D0420. Ve stádiu soutěže, kdy se jede na 2 vítězné jízdy, (při jízdě ve dvou) se postavení 
na startu a tím povinnost vedení od startu pro první jízdu losuje, ve druhé jízdě je 
na pozici u vnitřního okraje dráhy a tím do vedení od startu určen druhý závodník. 
Při eventuální třetí rozhodující jízdě je nutno znovu losovat. 

D0421. Start k rozjížďce je dán vždy jednoduchým hvizdem píšťalky. 
Nenastoupení ke startu 

D0422. Závodníci, kteří se z jakéhokoliv důvodu (mimo zranění) nedostaví ke startu roz-
jížďky, nemohou startovat ani v opravné jízdě. Jejich místo nemůže být obsazeno 
jiným závodníkem. 

D0423. V případě nenastoupení jednoho závodníka v jízdě ve dvou, musí druhý závodník 
nastoupit na startovní pásku, jízdu nepojede a bude prohlášen vítězem. 

D0424. Nebude-li z důvodu zranění některého ze závodníků rozhodnuto o 1. a 2., nebo o 
3. a 4. místě přímo v závodě, bude rozhodující rozjížďka odložena na pozdější do-
bu. Rozhodnutí o termínu této rozjížďky provede pořádající orgán soutěže. 

D0425. Závodník, který v půl-finále nenastoupil a doloží svoji neúčast lékařským potvrze-
ním, bude klasifikován na čtvrtém místě. Jinak bude ze závodu vyloučen a jeho 
místo zůstane neobsazeno. 

Stání na místě 
D0426. Zastavení na místě je povoleno celkem maximálně 2x v každé jízdě. Doba trvání 

stání na místě je maximálně 30 sekund. Po jejich uplynutí vyzve startér závodníka 
na čele aby pokračoval v jízdě. Pokud tento závodník pokyn okamžitě nerespektu-
je, startér zastaví závod a za vítěze této jízdy je prohlášen druhý závodník. Při 
jízdě s více než 2 závodníky se jízda okamžitě opakuje bez chybujícího závodníka. 

D0427. Jestliže některý ze závodníků při stání na místě neúmyslně zapříčiní pád i jiného 
závodníka, rozjížďka bude přerušena a bude se opakovat s tím, že chybující závodník 
musí startovat u vnitřního okraje dráhy a od startu vést. 

D0428. Stání na místě je zakázáno na koberečku a závodník, který se takto proviní, bude 
prohlášen za poraženého. 

Nehody 
D0429. Při pádu některého ze závodníků během jízdy bude rozjížďka přerušena a bude opako-

vána. Závodník, který spadl, musí v opakované jízdě startovat u vnitřního okraje dráhy 
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a od startu vést. Výjimku tvoří pouze případ, kdy pád některého ze závodníků by neměl 
vliv na konečné pořadí jízdy. 

D0430. V případě, že některý ze závodníků během jízdy zapříčiní pád svého soupeře, musí být 
prohlášen za poraženého nebo podle povahy přestupku vyloučen ze závodu a vítězem 
se stane jeho soupeř, i kdyby nepřejel  cílovou páskou. Stane-li se tento případ v jízdě 
ve více než dvou závodnících, bude závodník, který pád způsobil diskvalifikován 
z rozjížďky a rozjížďka bude opakována bez tohoto závodníka, pakliže již o vítězství ně-
kterého ze soupeřů nebylo rozhodnuto. 

D0431. Je-li pád způsoben úmyslně, bude dotyčný závodník podle závažnosti přestupku zba-
ven dosaženého pořadí nebo diskvalifikován pro celou soutěž. 

D0432. Pokud jeden ze soupeřů jede příliš pomalu v zatáčkách a způsobí pád, který bude 
důvodem nového startu, musí chybující závodník startovat u vnitřního okraje dráhy 
a od startu vést. 

D0433. Stane-li se, že některý ze závodníků sám spadne vlastní vinou, to znamená bez při-
spění jiného závodníka, (např. ztratí rovnováhu při stání na místě, při pomalé jízdě v za-
táčce), dotkne se soupeře nebo hrazení dráhy, rozjížďka bude přerušena a bude se 
opakovat s tím, že chybující závodník musí startovat u vnitřního okraje dráhy a od 
startu vést. 

D0434. Za defekt, opravňující k přerušení rozjížďky, se považuje pouze poškození galusky a 
všechny druhy mechanických poruch kromě uvolněných součástí, matic, sedla, řídítek, 
řemínků pedálů, vytržení tretry z pedálu apod. Ohlášený defekt musí závodník ihned po 
přerušení jízdy nechat zkontrolovat rozhodčímu. V případě, že závodník defekt pouze 
předstírá, bude vyloučen ze závodu. 

Chování závodníků 
D0435. První okruh závodu mohou jet závodníci i po koberečku závodní dráhy. 
D0436. Po projetí 1. okruhu závodu je jízda po koberečku zakázána. Toto jednání po zahájení 

závěrečného spurtu musí být potrestáno zbavením pořadí v rozjížďce. 
D0437. Závodník, který se cítí poškozen jednáním svého protivníka, nesmí proti jeho jednání 

protestovat zvednutím ruky ani jakýmikoliv jinými gesty. Zdvihnutí ruky znamená ozná-
mení defektu, což musí být důvodem k přerušení rozjížďky (ovšem jenom v tom případě, 
není-li již o vítězství, resp. o pořadí v rozjížďce rozhodnuto). 

D0438. Vedoucí závodník po započetí spurtu musí zachovat přímý směr jízdy, jakékoliv vybo-
čení z tohoto směru - při útoku jeho soupeře zprava - musí být potrestáno jako bránění 
soupeři v jízdě. Toto pravidlo se vztahuje i na sprint zahájený před metou označující po-
sledních 200 m a na sprint zahájený mimo sprinterské území. 

D0439. Zachování přímého směru jízdy je důležité hlavně v cílové zatáčce, zejména když 
vedoucí závodník je ve sprinterském území. Jakmile - při útoku jeho soupeře zprava - z 
tohoto území vybočí - provede tak zvanou "vlnu" - musí být potrestán. Má-li tato vlna za 
důsledek vítězství takto se provinivšího závodníka, bude tento závodník zbaven pořadí v 
rozjížďce. 

D0440. Během závodu, před průjezdem metou posledních 200 m a před započetím závěreč-
ného sprintu, mohou závodníci takticky využívat celou šíři závodní dráhy. Musí však 
vždy ponechat dostatečný prostor k tomu, aby je mohli jejich soupeři předjet, aniž by byli 
přitom nuceni podstoupit riziko pádu nebo vyjetí z dráhy. 

D0441. Závodník, který jede ve spurtu jako první ve sprinterském území, může z něho vybočit 
jedině tehdy, má-li před svými soupeři náskok jedné délky kola. Jinak musí být tento zá-
vodník potrestán zbavením pořadí v rozjížďce pro bránění soupeři v předjetí. 
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D0442. Závodník na první pozici, který zahájil závěrečný sprint mimo sprinterské území, může 
vjet do tohoto území jedině tehdy, má-li před svým soupeřem dostatečný náskok jedné 
délky kola. Avšak v případě, že již nechal druhého závodníka obsadit  sprinterské území 
a nemá dostatečný náskok jedné délky kola, nesmí přejet červenou čáru, která vymezu-
je sprinterské území. Může vjet do tohoto území jen tehdy, jestliže zvýšil svůj náskok 
vůči  soupeři a pokud jeho manévr nevytvoří nebezpečí kolize. 

D0443. Závodník, který svého soupeře předjíždí, může sjet do jeho směru jízdy až tehdy, má-li 
před ním náskok jedné délky kola. To platí zejména při vjezdu do sprinterského území, 
jestliže jeho soupeř před ním v tomto území byl. Závodník na druhé pozici, který atakuje 
zprava a zjevně předjíždí svého soupeře jedoucího ve sprinterském území, nesmí ho 
přitom tísnit tím způsobem, aby ho donutil ke snížení rychlosti nebo k vyjetí z dráhy. 

D0444. Závodník nesmí vjet do sprinterského území na úroveň svého soupeře, který se již v 
tomto území nachází. Toto pravidlo platí i v případě, jede-li závodník nacházející se ve 
sprinterském území na černé čáře. Toto jednání se považuje za tísnění soupeře a takto 
provinivší se závodník musí být zbaven pořadí v rozjížďce. 

D0445. Závodník smí předjet svého soupeře pouze vpravo. V případě, že první závodník 
opustil sprinterské území a jede nad červenou čarou, závodník jedoucí za ním se může 
pokusit předjet vlevo. Má-li první závodník ještě náskok odpovídající jedné délce kola, 
může sjet do sprinterského území a bránit soupeři v předjetí. Avšak nechal-li svého 
soupeře vjet do tohoto území a přitom již neměl náskok jedné délky kola, má právo tísnit 
svého soupeře pouze k červené čáře, aniž by přitom vjel do již obsazeného sprinterské-
ho území. Závodník na druhé pozici nemá právo pokoušet se předjet vlevo, když se na-
chází jeho soupeř ve sprinterském území a to ani tehdy, když tento jeho soupeř jede u 
červené čáry. 

D0446. Závodník, který začal závěrečný sprint ve sprinterském území, musí zůstat v tomto 
území až do cílové čáry. Jestliže vyjede ze sprinterského území a brání svému soupeři v 
předjetí nad červenou čarou, bude zbaven pořadí v rozjížďce. Jestliže to provede a neo-
vlivní to přitom konečný výsledek jízdy, bude napomenut. Rozhodčím nebude trestán 
jedině v případě, že měl již před soupeřem dostatečný náskok, nevytvořil nebezpečnou 
situaci a nijak soupeři nebránil. 

D0447. V jízdě ve 3 nebo 4 závodnících, soupeř, který jede za vedoucím závodníkem ve 
sprinterském území a je uzavřen  zprava třetím závodníkem jedoucím u červené čáry, 
se nesmí během závěrečného sprintu zařadit mezi tyto dva  závodníky dříve, dokud 
nemá před třetím náskok jedné délky kola. Potom se teprve může pokusit atakovat a  
předjet soupeře aniž by tím vyvolal nebezpečí pádu pro  třetího nebo čtvrtého závodní-
ka, kteří jedu nad  červenou čarou. 

Zastavení závodu 
D0448. Zastavení závodu pak dvojím výstřelem ze startovní pistole anebo dvojím hvizdem 

píšťalky startéra. Za žádných okolností nesmí být zastavení rozjížďky provedeno zvoně-
ním. 

D0449. Závod může být zastaven pouze: 
1) v případě pádu 
2) v případě defektu 
3) v případě prasknutí hlavní součásti kola 
V těchto třech případech s výjimkou úmyslně způsobeného pádu, rozhodčí rozhodnou, 
zda se jízda bude opakovat se stejným pořadím závodníků na startu nebo budou pozice 
závodníků v okamžiku nehody uznány jako konečný výsledek jízdy.  
4) v ostatních případech: 
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4 a) ztratí-li závodník stabilitu, spadne, dotkne se soupeře nebo hrazení dráhy, jízda se 
opakuje a chybující závodník v ní musí startovat u vnitřního okraje dráhy a od startu 
vést. 
4 b) pokud startér konstatuje hrubý přestupek, i když nedošlo k pádu, ještě před zazněním 
zvonce oznamujícího vjezd do posledního kola a zastaví závod, rozhodčí mohou chybují-
cího závodníka zbavit pořadí nebo diskvalifikovat (vyloučit z dalších jízd). Druhý závodník 
bude prohlášen za vítěze, případně jedná-li se o jízdu ve třech nebo ve čtyřech bude se 
jízda opakovat bez chybujícího závodníka. 

§ 05.  TANDEMY 
D0501. Závod tandemů je závod ve sprintu na tandemech, který se řídí pravidly sprintu. 
D0502. Závod tandemů se pořádá na trati, odpovídající přibližně délce 1500 metrů, což zna-

mená: 
na drahách kratších než 333,33 m     6 okruhů 
na drahách 333,33 m                    5 okruhů 
na drahách delších než 333,33 m       4 okruhy 
na drahách delších než 450 m          3 okruhy 

D0503. Všechny přihlášené tandemy absolvují jako první část kvalifikaci na čas s letmým 
startem. Podle délky závodní dráhy se tato kvalifikace jede buď na jeden okruh dráhy 
(pro dráhy 400 m a kratší) a nebo na stanovenou vzdálenost maximálně 400 metrů (pro 
dráhy delší než 400 metrů). 

D0504. Tandemy startují v kvalifikaci v obráceném pořadí minulého mistrovství jinak podle 
vylosovaného  pořadí. 

D0505. Na základě dosažených časů v kvalifikaci budou sestaveny všechny jízdy podle platné 
tabulky pro tandemy (Příloha 2 těchto pravidel). Maximální počet postupujících tandemů 
z kvalifikace je devět. 

D0506. Na drahách 333,33 m a kratších mohou být v jedné jízdě nasazeny maximálně 3 tan-
demy. 

D0507. Pro jakýkoliv závod tandemů může být přihlášen jeden náhradník, který k závodu nastoupí 
jen tehdy, kdyby některý závodník tandemové dvojice nemohl závod zahájit. Jakmile je závod 
odstartován, musí jej dokončit  tandemová dvojice v sestavě, v jaké tento závod zahájila. 

§ 06.  KEIRIN 
D0601. Keirin je závod ve sprintu ve kterém soupeří závodníci po ujetí určitého počtu okruhů za 

motorovým vodičem - derny, který opustí dráhu 600/700 metrů před cílem. 
D0602. Závod keirin se řídí pravidly závodu pro sprint zejména s důrazem na dodržování 

pravidla o sprinterském území. 

OORRGGAANNIIZZAACCEE    
D0603. Závody keirin se pořádají podle počtu přihlášených závodníků 1 - 2 kolovým systémem 

jízd a oprav  tak, aby do finálové jízdy postoupilo 6 závodníků podle následujícího 
schématu: 
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 1. KOLO FINÁLE 
Závodníků Rozjížděk Závodníků v rozjížďce  

 
 

12-14 

 
 

2 

 
 

6-7 

1.- 3  do finále o 
1.-6. místo 

 
4.-6. do finále o 

7.-12. místo 
 

 1. KOLO OPRAVY ½ FINÁLE FINÁLE 
Závodníků Roz-

jíž-
děk 

Závodníků 
v rozjížďce 

Z každé 
rozjížďky 
kvalifikovaní 
do ½ finále 

Roz-
jíž-
děk 

Závodníků 
v rozjížďce 

Z každé 
rozjížďky 
kvalifikovaní 
do ½ finále 

Roz-
jíž-
děk 

Závodníků 
v rozjížďce 

 

15-21 3 5-7 2 2-3 5-7 2-3 2 6 1.- 3 do 
finále o 
1.-6. 
místo 
 
4.-6. do 
finále o 
7.-12. 
místo 

22-28 4 5-7 2 4 3-5 1 2 6 

29-42 6 4-7 1 6 3-6 1 2 6 

 
Závod v keirinu musí minimálně zahrnovat: 

o 12 závodníků 
o jednu kvalifikační sérii, 2 jízdy po 6 závodnících 
o finále o 7.-12. místo 
o finále o 1.-6. místo 

Nasazování závodníků do rozjížděk se provádí podle aktuální klasifikace UCI dráha a 
dále losováním závodníků bez pořadí. Je uvedeno v Příloze 8 Tabulky nasazování do 
rozjížděk v Kerinu.  

D0604. Rozjížďky, opravy i finále se jedou na trati odpovídající přibližně délce 2 000 m, což 
znamená: 

8 okruhů       pro dráhy 250 m 
7 okruhů       pro dráhy 285,714 m 
6 okruhů       pro dráhy 333,33 m 
5 okruhů       pro dráhy 400 m a delší 

D0605. Vodič v zásadě opouští dráhu 600-700 m před cílem, což znamená: 
2,5 okruhu před cílem     pro dráhy 250 m 
2,5 okruhu před cílem     pro dráhy 285,714 m 
2 okruhy před cílem       pro dráhy 333,33 m 
1,5 okruhu před cílem     pro dráhy 400 m a delší 

PPRRŮŮBBĚĚHH  ZZÁÁVVOODDUU  
Start 

D0606.  Startovní pozice závodníků se určují pro každou jízdu losem. Závodníci jsou postaveni 
na startu na metě pro stíhací závod jeden vedle druhého. Sprinterské území musí zůstat 
volné pro průjezd vodiče derny před startem. 

D0607. Závodníci musí být drženi opatrovateli, kteří je v okamžiku startu vypustí aniž je postrčí 
vpřed. 
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D0608. Startér oznámí start výstřelem z pistole v okamžiku, když se vodič ve sprinterském 
území přiblíží ke stíhací metě. 

D0609. Závodník, který si vylosoval č. 1 musí po startu převzít minimálně na 1. okruh první 
pozici za vodičem, pokud jí dobrovolně nepřevezme jiný závodník.  
V případě nerespektování tohoto pravidla přeruší startér závod a dotyčný závodník bude 
diskvalifikován. Start se bude okamžitě opakovat a závodník, který si původně vylosoval 
č. 2 musí převzít pozici za vodičem. 

D0609. bis Závodníci musí zůstat v bezprostředním závěsu za vodičem až do doby, než 
vodič opustí dráhu. 
Chování závodníků a vodiče 

D0610. Vodič derny je vylosován mezi více kandidáty a ihned po losování musí vyjet na dráhu. 
D0611. Během prvních okruhů po startu je rychlost řízena vodičem derny na úrovni 30 km/hod. 

V závěru závodu vodič zvýší rychlost na 50 km/hod tak, aby zrychlení nebylo příliš prud-
ké. Tuto rychlost dosáhne asi 1000 m před cílem (v polovině závodu) a udržuje jí až do 
okamžiku, kdy obdrží pokyn od určeného rozhodčího a opustí dráhu. 

D0612. Rychlost vodiče pro závody žen je stanovena na úrovni 25 km, resp. 45 km/hod. 
D0613. V případě, že jeden nebo více závodníků předjede zadní část zadního kola vodiče 

dříve, než vodič opustí dráhu, závod bude zastaven a znovu odstartován bez chybují-
cích závodníků, kteří budu diskvalifikováni. 

D0614. V případě nedovoleného chování jednoho nebo více závodníků ve fázi závodu ještě při 
jízdě za derny, bude závod přerušen. Závod bude znovu odstartován bez chybujících zá-
vodníků, kteří budou diskvalifikováni. 

Nehody 
D0615. V případě nehody pouze v prvním půl-okruhu závodu po startu se bude start okamžitě 

opakovat. 

§ 07.  ČASOVÉ ZÁVODY 

OORRGGAANNIIZZAACCEE    
D0701. Časové závody na závodní dráze se mohou pořádat jako 

a) časové závody jednotlivců 
b) časové závody družstev 

D0702. Časové závody jednotlivců se pořádají 
a) samostatně 
b) jako součást omnia 

D0703. Časové závody jednotlivců se jezdí na: 
a) 200 metrů 
b) 500 metrů 
c) 1 000 metrů 
d) 1 okruh závodní dráhy 

Rozhodčí 
D0704. Nutný počet rozhodčích pro zajištění regulérního průběhu časového závodu je 9: 

 hlavní rozhodčí 
 startér 
 pomocný startér 
 držič závodníků  
 cílový rozhodčí 
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 2 časoměřiči 
 sekretář sboru rozhodčích 
 ukazovatel okruhů 

ČČAASSOOVVÉÉ  ZZÁÁVVOODDYY  JJEEDDNNOOTTLLIIVVCCŮŮ  
Start 

D0705. V časových závodech jednotlivců se startuje zpravidla jednotlivě, to znamená, že 
jednotlivec absolvuje celý závod na dráze samostatně. 

D0706. Časový závod jednotlivců může mít 
a) start pevný 
b) start letmý 

Pevný start 
D0707. Start k časovému závodu s pevným startem musí být vždy na rovince, i za cenu toho, 

že cíl bude v zatáčce. 
D0708. Při pevném startu stojí závodník na černé čáře tak, aby svislá tečna přední části galus-

ky procházela startovní metou. Závodníka drží rozhodčí, který jej nesmí při startu ani 
rozkývat ani postrčit, ale pouze pustit. 

D0709. Nebude-li k časovému závodu s pevným startem instalována elektrická časomíra, dává 
startér povel ke startu po návěští: "PŘIPRAVEN - POZOR" výstřelem z pistole.nebo 
mávnutím praporku (nikoliv červeným) a povelem "VPŘED". 

D0710. V případě elektrického měření časů se provádí start následovně: 
D0711. Startér dává závodníkovi, který je připraven, znamení píšťalkou. Po tomto znamení má 

závodník maximálně 5 sekund čas k provedení vlastního startu s tím, že si předním ko-
lem sám zapíná přístroj ke změření svého času. 

Startovací zařízení 
D0712. Pro časové závody s pevným startem může být použito speciální startovací zařízení 

(startovní blok). Toto zařízení musí odpovídat následující charakteristice: 
a) musí být pokud možno jednoduché, ale musí držet kola kolmo k dráze, 
b) musí startovat závodníky v absolutně stejném čase, čas musí nabíhat ve stejném 

okamžiku, 
c) musí být opatřen regulovatelným podstavcem, který umožní postavení kola kolmo 

na startovní čáru při jakémkoliv jejím sklonu, 
d) musí držet kolo pevně na místě s pomocí jednoduché brzdy kola, která stlačuje bo-

ky zadního ráfku, 
e) musí udržovat kolo perfektně v přímé poloze v okamžiku, kdy je brzda uvolněna, 
f) musí mít možnost regulovat brzdu na výšku, aby umožnilo blokovat kola různých 

průměrů a možnost regulovat na šířku, aby bylo možno brzdit ráfky různé tloušťky, 
g) musí být ovladatelné, aby bylo možné blok  přemístit do vnitřního prostoru dráhy za 

maximálně 3 - 5 sec. a vrátit ho zpět na místo za maximálně 30 - 40 sec., 
h) musí fungovat tak, že brzda uvolní zadní kolo přesně v okamžiku startu současně 

se spuštěním elektrické časomíry. 
Funkčnost startovních bloků musí být před zahájením soutěže ověřena praktickou 
zkouškou startu za přítomnosti hlavního rozhodčího. 

Pořadí startu 
D0713. Pořadí na startu se v jednotlivých závodech řídí  těmito pravidly: 

a) při mistrovství ČR startuje obhájce titulu v poslední jízdě, 8 závodníků před ním v 
obráceném pořadí Českého poháru. Pořadí ostatních závodníků se losuje. Při mis-
trovství ČR startuje každý závodník v samostatné jízdě. 
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Při vyšším počtu startujících mohou být závodníci sestaveni podle výše uvedeného 
pravidla do dvojic (1-2, 3-4 atd.), které startují společně obdobným způsobem jako 
při stíhacím závodě jednotlivců. Tato skutečnost musí být uvedena v rozpise závo-
du. Start je dán výstřelem z pistole, startér je umístěn ve středu závodní dráhy. Lé-
pe nasazený závodník startuje vždy na takové metě, aby závod končil před hlavní 
tribunou.  

b) v Českém poháru startují v obráceném pořadí okamžité klasifikace těchto soutěží, 
přičemž závodníci, kteří  dosud v těchto závodech nebodovali, budou do startovní-
ho pořadí vylosováni 

c)  v ostatních závodech mohou být závodníci do startovního pořadí vylosováni anebo 
určeni podle jejich okamžité formy a to tak, že nejlepší závodníci startují jako posled-
ní. 

D0714. Nedostaví-li se závodník na start závodu v určeném pořadí, je ze závodu vyloučen a 
nemůže svou jízdu absolvovat později. I v případě defektu těsně před startem se musí 
závodník dostavit na start, své defektní kolo předložit k posouzení startérovi a na místě 
startu je opravit. 

Letmý start 
D0715. Při letmém startu musí závodník projet startovací metu nad černou čárou v rozpětí 

pásky elektrické časomíry - sepnutí elektrického kontaktu je rozhodujícím kriteriem plat-
nosti pokusu. 

D0716. Při letmém startu může závodník ke svému rozjetí využít i sklonu zatáčky. 
D0717. V případě jakékoliv nehody (uznané i neuznané), za kterou je považováno i neprojetí 

startovní pásky elektrické časomíry, má závodník právo na jediný opakovaný pokus. 
Chybný start 

D0718. Za chybný start se považuje například, když závodník 
a) vystartuje předčasně před povelem startéra 
b) byl rozkýván nebo postrčen 
c) při elektrickém měření si svůj čas zapne zadním kolem (přeskočí startovní pásku 

předním kolem) 
D0719. Dojde-li k chybnému startu, závodník start okamžitě opakuje. Po chybném startu se 

proto musí okamžitě vrátit na startovní čáru. 
D0720. Závodník má při soutěži nárok na maximálně dva starty celkem (z titulu chybného 

startu nebo nehody), jinak bude ze závodu vyloučen. 
D0721. Při všech startech bez elektrické časomíry stojí ve vzdálenosti 30 metrů od startu 

pomocný rozhodčí, který na pokyn startéra dá závodníkovi znamení  červeným prapor-
kem, že se při startu dopustil chyby a že nesmí v závodě pokračovat. 

Nehody 
D0722. Má-li závodník kdykoliv během závodu uznanou nebo neuznanou nehodu, opakuje 

start po odpočinku asi 15 minut. Závodník má při soutěži nárok na maximálně dva starty 
celkem (z titulu chybného startu nebo nehody), jinak bude ze závodu vyloučen. 

KKLLAASSIIFFIIKKAACCEE  ZZÁÁVVOODDUU  
D0723. V časových závodech vítězí závodník, který dosáhl na celé trati nejlepšího času. 
D0724. Při shodnosti časů elektrické časomíry se rozhodne o pořadí v různých závodech takto: 

a) při mistrovství ČR o pořadí na prvních třech místech rozhodne lepší dosažený čas 
na poslední okruh dráhy,  
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b) při všech ostatních závodech (Český pohár,  veřejné závody) rozhoduje lepší do-
sažený čas na poslední okruh dráhy, pokud ani ten nerozhodne, závodníci se stej-
ným časem se dělí o pořadí a o ceny, 

c) při omniích je nutno jet užší závod na 200 metrů s letmým startem a kdyby ani zde 
nerozhodl lepší druhý čas, popřípadě další kritérium, stanoví se postupující do dal-
ších kol omnia losem, jinak se závodníci o pořadí a body dělí. 

D0725. Nerozhodne-li v mistrovství ČR ani kritérium podle bodu a) předchozího článku, závod-
níci se o pořadí dělí, v případě, že se tak stane při rozhodování o titulu, získávají závod-
níci se stejným časem tituly mistrů zároveň. 

D0726. Při shodnosti času při ručním měření rozhodne se o pořadí takto: 
a) v závodě na 200 metrů bude lepší ten, kdo dosáhne lepšího času na posledních 50 

metrů, 
b) v závodě na 500 metrů bude lepší ten, kdo dosáhne lepšího času na posledních 

200 metrů, v případě opětné shody bude lepší ten, kdo dosáhne lepšího času na 
posledních 50 metrů. 

c) v závodě na 1000 metrů bude lepší ten, kdo dosáhne lepšího času na posledních 
200 metrů, v případě opětné shody bude lepší ten, kdo dosáhne lepšího času na 
posledních 500 metrů, 

d) v závodě na 1 okruh bude lepší ten, kdo dosáhne lepšího času na posledních 200 
metrů. 

Přerušení závodu 
D0727. Při přerušení závodu z vyšší moci a nebude-li možno tento závod dokončit tentýž den, 

musí se celý opakovat následující den. Jestliže to počasí dovolí, lze dokončit tento zá-
vod tentýž den. 

ČČAASSOOVVÉÉ  ZZÁÁVVOODDYY  DDRRUUŽŽSSTTEEVV  
D0728. Časové závody družstev se mohou pořádat způsobem - italským - americkým - austral-

ským a to samostatně  nebo jako součást omnia.) 
D0729. Pro případ, že by některá družstva docílila stejného výsledného času, musí být v rozpi-

se závodu stanovena kritéria pro určení jejich pořadí. Nerozhodnou-li tato kriteria, dělí 
se družstva o pořadí a o ceny. Stane-li se tak v omniu družstev, o postup do dalších jízd 
se losuje. 

Italský závod družstev 
D0730. Při italském uspořádání jsou seřazeni závodníci družstva v okamžiku startu těsně za 

sebou.  
D0731. Počet členů družstva je určen rozpisem závodu (dva či více).  
D0732. Ve vedení je vždy jeden závodník družstva, který po ujetí určitého počtu půl-okruhů 

odstoupí, až z celého družstva zůstane poslední závodník, který dojíždí do cíle. 
D0733. Výsledným časem je čas od startu do dosažení  cíle posledním závodníkem. 
D0734. Italská časovka družstev se jezdí na 1 kilometr (italský kilometr). 
D0735. Má-li některý člen družstva defekt během závodu, závod se neopakuje a závod dokončí 

zbývající závodníci  družstva. Má-li celé družstvo nehodu, je vyřazeno.  
D0736. Závodník, který jednou ze závodu odstoupil, se nesmí  znovu do družstva zařadit. 

Americký závod družstev 
D0737. Při americkém uspořádání jsou seřazeni závodníci družstva v okamžiku startu těsně za 

sebou. Družstvo tvoří dva závodníci. 
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D0738. Na trati je vždy jeden závodník, zatímco druhý čeká na vystřídání na vnější straně dráhy 
(nesmí se opírat o bariéru). Závodníci se mohou střídat v kterékoliv části závodu, do cíle 
dojíždí jeden z nich. 

D0739. Americká časovka dvojic se jezdí na 2 kilometry. 
D0740.  Má-li některý závodník defekt během závodu, dokončí závod zbývající závodník. Mají-li 

nehodu oba závodníci, je družstvo ze závodu vyřazeno. 
Australský závod družstev 

D0741. Při australském závodu dvojic jsou seřazeni oba závodníci v okamžiku startu těsně za 
sebou a ve vedení se v průběhu závodu střídají, do cíle závodu dojíždí oba závodníci. 

D0742. Výsledným časem je čas druhého  závodníka dvojice. 
D0743. Australská časovka se jezdí na 1 nebo 2 kilometry. 
D0744. Má-li některý závodník defekt během závodu, dokončí závod zbývající závodník. Mají-li 

nehodu oba závodníci, je dvojice ze závodu vyřazena. 

§ 08.  STÍHACÍ ZÁVODY JEDNOTLIVCŮ 
D0801. Stíhací závod jednotlivců je disciplína, v níž soupeří na závodní dráze dva nebo více 

závodníků. Závodníci jsou rozestaveni po obvodu závodní dráhy a snaží se dostihnout 
své soupeře (tím je ze závodu vyřadit) a do cílové mety dojet v nejkratším čase. 

OORRGGAANNIIZZAACCEE  
D0802. Stíhací závod jednotlivců se pořádá: 

a) 2 kolovým systémem  
b) 3 kolovým systémem  
c) klasickým způsobem  
d) způsobem australským 

D0803. Tří nebo dvoukolový systém stíhacího závodu jednotlivců se aplikuje při mistrovství ČR. 
D0804. Závodníci mohou jet nejvýše tři jízdy v jednom dni. Celá série rozjížděk musí být do-

končena týž den. Není-li to možné pro zásah vyšší moci, musí se celá opakovat. 
D0805. V jednotlivých závodech celoroční nebo podobné soutěže se technické uspořádání řídí 

zvláštními předpisy. 
Rozhodčí 

D0806. Nutný počet rozhodčích pro zajištění regulérního průběhu stíhacího závodu jednotlivců 
je celkem 12 rozhodčích v těchto funkcích: 
 hlavní rozhodčí 
 startér 
 2 pomocní startéři 
 2 držiči závodníků  
 cílový rozhodčí 
 2 časoměřiči 
 sekretář sboru rozhodčích 
 2 ukazovatelé okruhů  

D0807. Povinnosti hlavního rozhodčího při stíhacím závodě jednotlivců. 
a) provést losování o místo startu v kvalifikaci (první série) 
b) přesvědčit se, zda jsou položeny zábrany na koberečku, 
c) přesvědčit se, zda startéři, ukazovatelé a časoměřiči jsou připraveni k práci na 

svých místech, zda značky, starty a cíle jsou správně umístěny, 
d) při závadě či defektu okamžitě přezkoušet jejich charakter, 
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e) sledovat celý závod a spolupracovat s časoměřiči při výpočtech ztát při nehodách. 
Kvalifikace 

D0808. Prvá série rozjížděk (vylučovací) se jede výhradně na čas a na celou vzdálenost. Z této série 
se vybírá 8 závodníků s nejlepším časem pro další stadium soutěže. 

D0809. Na drahách 250 metrů a delších sestaví sbor rozhodčích přihlášené závodníky do dvojic 
přibližně stejné výkonnosti s tím, že nejlepší závodníci pojedou jako poslední. 

D0810. Je-li přihlášený počet závodníků lichý, vybere se z nich jeden (obvykle s nejslabší výkonnos-
tí), který pojede sám na čas jako první. Na drahách kratších než 250 metrů jede každý závod-
ník tuto prvou sérii jízd sám, bez soupeře. 

D0811. Jestliže se některý závodník nedostaví ke startu rozjížděk první série, nemůže být 
nahrazen jiným závodníkem, ale zbývající závodník musí jet tuto rozjížďku sám. 

Dvoukolový systém 
D0812. První vylučovací série rozjížděk určí na základě dosažených časů 4 nejlepší závodníky, 

kteří se utkají ve finále o 3.-4 a 1.-2. místo. 
D0813. Závodníci, kteří dosáhli v první sérii rozjížděk dva nejlepší časy pojedou finále o první a 

druhé místo, dva zbývající pojedou finále o třetí a čtvrté místo. 
Tříkolový systém 

D0814. Půl-finále 
Po první vylučovací sérii rozjížděk se sestaví půl-finále tak, že závodníci, kteří do-
sáhli 8 nejlepších časů se utkají ve čtyřech jízdách v tomto pořadí a složení: 

4. čas proti 5. času 
3. čas proti 6. času 
2. čas proti 7. času 
1. čas proti 8 .času 

D0815. Finále: 
Čtyři vítězové z půl-finále se utkají ve finále. Závodníci, kteří dosáhli dva nejlepší ča-
sy pojedou finále o první a druhé místo, dva zbývající pojedou finále o třetí a čtvrté 
místo.  

D0816. Závodníci poražení v půl-finále jsou klasifikováni na 5. - 8. místě podle časů dosaže-
ných v tomto kole. Dostižený závodník je klasifikován na 8. místě. Pokud je dostiženo 
více závodníků, tito jsou klasifikováni na posledních místech podle ujeté vzdálenosti 
před svým dostižením.  

D0817. Nenastoupí-li závodník do půl-finále není žádná náhrada možná. Soupeř musí absol-
vovat samostatnou jízdu na čas pro určení složení finále. Nenastoupivší závodník je 
klasifikován na 8. místě. 

D0818. Pokud nenastoupí do půl-finále více závodníků, tito budou klasifikováni podle časů 
dosažených v kvalifikačních jízdách ( 8. místo nejhorší čas atd.). 

Klasický způsob 
D0819. Stíhací závody jednotlivců lze rovněž pořádat klasickým způsobem, který spočívá v určení 

osmi nejlepších závodníků pro čtvrtfinále, následujícími čtyřmi čtvrtfinálovými rozjížďkami 
určit čtyři půl-finalisty, z nichž dva vítězové se utkají ve finále o první a druhé místo. Třetí 
místo získá závodník, který mezi poraženými v půl-finále dosáhl lepšího času. 

D0820. Čtvrtfinále se sestaví tak, že o postup do půl-finále se utká závodník s nejlepším časem z 
první série s osmým závodníkem, druhý se sedmým, třetí se šestým a čtvrtý s pátým. Dále 
platí zásada, že závodník s nejlepším časem musí startovat jako poslední. Obdobně se 
postupuje při sestavení půl-finále (2.-3., 1.-4.) 
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D0821. Pro případné určení pořadí od pátého místa výše je rozhodující čas ve čtvrtfinále, pokud 
se o tato místa nepořádaly zvláštní rozjížďky. V případě dostižení závodníků ve čtvrtfinále 
bude lépe klasifikován ten, který před svým dostižením ujel větší vzdálenost. 

D0822. Při sestavení čtvrtfinálových a půl-finálových jízd je jediným kriteriem dosažený čas v 
předchozí jízdě bez ohledu na klubovou příslušnost. 

D0823. Nenastoupí-li některý závodník do čtvrtfinále již po vyhlášení sestavy rozjížděk, nemůže 
být nahrazen jiným závodníkem. Jeho soupeř jede sám na čas, který je rozhodující pro se-
stavení půl-finálových jízd. 

D0824. Ohlásí-li však některý závodník ještě před vyhlášením sestavy čtvrtfinálových jízd, že k nim 
nenastoupí, zaujme jeho místo další závodník v pořadí z první série. Jestliže i tento závod-
ní ohlásí, že nenastoupí, postoupí do čtvrtfinále následující nejlepší závodník. 

D0825. Když po vyhlášení sestavení čtvrtfinálových jízd nenastoupí na start dva závodníci téže 
rozjížďky, jsou oba z dalšího závodu vyřazeni a půl-finále bude mít jen tři vítěze. Nena-
stoupí-li čtyři závodníci (dvě dvojice), považují se zbývající dvojice za dvojice půl-
finálové. 

D0826. Nenastoupí-li ke čtvrtfinále šest závodníků (tři dvojice), jede zbývající dvojice vlastní 
finále o první a druhé místo. 

PPRRŮŮBBĚĚHH  ZZÁÁVVOODDUU  
Start 

D0827. Starty musí být vyměřeny tak, aby celá vzdálenost stíhacího závodu měla cíle přesně 
ve středu obou protilehlých rovinek a každý start musí být označen stejnou barvou jako 
cíl (červený a zelený terč). Průjezdní mety ke zjištění území, v němž došlo k defektu ne-
bo nehodě, musí být označeny stejnou barvou jako start příslušného závodníka. 
Poslední kilometr (500 m) se označuje jedním červeným respektive jedním zeleným 
praporkem. 

D0828. Starty musí být umístěny vždy na rovinách. Na drahách jejichž násobek by neodpovídal 
délkám stíhacího závodu na 2, 3, 4 nebo 5 km a kdyby byl start umístěn v zatáčkách, se 
stíhací závod nesmí jet na celou trať, avšak vždy tak, aby se celková dráha tratě přibli-
žovala délce předepsané. 

D0829. Při startu se každý závodník postaví na černou měřící čáru. 
D0830. Start se oznamuje výstřelem ze startovní pistole. Startér stojí vždy ve středu závodní 

dráhy. 
D0831. Závodníka na startu drží rozhodčí, případně opatrovatel, který závodníka nesmí ani 

rozkývat, ani postrčit, pouze jej vypustí. Poruší-li se toto pravidlo, oznámí startér dvojím 
výstřelem chybný start a start se opakuje. 

D0832. Postavení závodníků na startovní mety v kvalifikaci určí při sestavování dvojic rozhodčí. 
D0833. Postavení závodníků na startu v dalších sériích je stanoveno tak, aby závodníci s lepším 

časem dosaženým v předchozím kole (uvedení jako první) startovali na takové metě, aby zá-
vod dokončili před hlavní tribunou. 

D0834. Pro start stíhacího závodu jednotlivců je možno použít speciální startovací zařízení 
(startovní bloky). 

D0835. Uzná-li startér start za správný, případné následné zastavení závodu se řídí pravidlem 
o nehodách. 

D0836. Každému závodníkovi musí být přidělen ukazovatel počtu ujetých okruhů, který je 
umístěn spolu se zvonem u jeho mety. 

Chybný start 



 

Aktualizace 25.2.2013 

23/86 

D0837. Start se může opakovat jen když startér - jako jediný rozhodující - uzná, že nebyl 
proveden podle pravidel. 

D0838. Start se musí opakovat při každé nehodě závodníka na startu (uznané nebo neuzna-
né). Každý závodník má však právo při jedné jízdě (včetně finále) na maximálně 2 starty. 
Závodník, který způsobí 2 chybné starty v kvalifikaci bude vyloučen, v ostatních jízdách bude 
relegován - klasifikován na posledním místě v příslušném stadiu soutěže. 

D0839. Za chybný start se rovněž považuje předčasný výjezd závodníka před výstřelem star-
tovní pistole. Chybný start může být uznán pouze do 30 metrů od startu. 

Informace závodníkům 
D0840. Jakékoliv hlasité povzbuzování závodníků z vnitřního prostoru dráhy je zakázáno pod 

trestem vykázání tohoto jedince za bariéru až do skončení celých závodů. Pro každého 
závodníka (či pro celé družstvo) může ukazovat ztrátu (náskok) vždy pouze jedna osoba 
hlavnímu rozhodčímu předem ohlášená a to při vnitřním okraji závodní dráhy. 

Nehody 
D0841. Má-li některý závodník v průběhu závodu defekt nebo nehodu postupuje se následovně: 

1. Kvalifikační série: 
1.1 V prvním půl-okruhu 

V případě jakékoliv nehody (uznané nebo neuznané) v prvním půl-okruhu po startu je 
závod zastaven a okamžitě znovu odstartován s oběma závodníky. 

1.2 Po prvním půl-okruhu  
Po prvním půl-okruhu závod pokračuje bez zastavení. Závodník postižený uznanou 
nebo neuznanou nehodou má právo jízdu opakovat po skončení rozjížďky poslední 
dvojice sám na čas. Má-li defekt nebo jinou uznanou nehodu více závodníků, vytváří ti-
to nové dvojice. Každý závodník má však právo na max. 2 starty.  

2. Čtvrt-finále a půl-finále  
2.1 .V prvním půl-okruhu 

V případě nehody v prvním půl-okruhu je závod zastaven. Závod je okamžitě 
znovu odstartován s oběma závodníky. 

2.2 Po prvním půl-okruhu: 
Po prvním půl-okruhu nemůže být již závod zastaven. Závodník postižený uzna-
nou nebo neuznanou nehodou má právo jízdu opakovat na konci čtvrt-finálových, 
respektive půl-finálových jízd výhradně sám na čas. Jeho soupeř pokračuje pro 
zaznamenání času.  

3. Finále  
3.1 V prvním půl-okruhu  

V případě nehody v prvním půl-okruhu je závod zastaven. Závod je okamžitě 
znovu odstartován s oběma závodníky. 

3.2 Po prvním půl-okruhu  
3.2.1 Před započetím posledního km (resp. posledních 500 m pro závod na 2 km): 

Závod je přerušen a závodníci znovu odstartují ze svých pozic dosažených před 
přerušením a to nejpozději do 5 minut po přerušení závodu. Závodníci vracejí do 
met, které projeli před nehodou. Ztráta druhého závodníka vzhledem k závodní-
kovi vedoucímu v okamžiku těchto průjezdů se propočítá podle vzorce uvedené-
ho v příloze. Po propočítání ztráty se vedoucí závodník postaví na metu, kterou 
projel před defektem a jeho soupeř se postaví na místo, které je od mety, kterou 
projel před defektem posunuto zpět o propočítanou ztrátu v metrech. 
Stopky obou časoměřičů se zastaví při výstřelu startéra, který vystřelí, když zá-
vodník s defektem dá znamení. Stopky obou časoměřičů se vynulují. Výsledný 
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čas závodu je čas vedoucího závodníka, kterého tento závodník dosáhl v oka-
mžiku, kdy projel posledním půlkruhem před defektem, zvětšený o čas, který 
každý z obou závodníků potřeboval k projetí zbytku trati. Jestliže vedoucí závod-
ník projede metou, kdežto druhý závodník nikoliv, propočítává se ztráta druhého 
závodníka při průjezdu předchozího půlkruhu. 

3.2.2 V posledním km (resp. posledních 500 m pro závod na 2 km) 
Má-li defekt vedoucí závodník, startér přeruší závod, vítězem je prohlášen ve-
doucí závodník a časoměřič mu propočítá celkový čas na základě průměrné 
rychlosti dosažené při průjezdu posledním půl-okruhem podle vzorce uvedeného 
v příloze.  
Je-li postižen defektem závodník se ztrátou, startér závod nezastavuje a vedoucí 
závodník dojíždí celou trať až do konce. 
Není-li však pozice závodníků v okamžiku defektu jasná, bude prohlášen vítězem 
závodník,který při posledním průjezdu metou před defektem docílil lepšího času. 

4. Defekt  
Postižený závodník oznámí defekt během půl-finálových a finálových jízd zved-
nutím ruky startérovi a ten případně dvojím výstřelem zastaví nebo přeruší zá-
vod.  

5. Závodníci vyřazení pro nehodu 
Závodníci vyřazení pro nehodu v jakékoliv fázi soutěže kromě kvalifikace, jsou 
klasifikováni na posledním místě v příslušném stadiu soutěže. 
Pokud je takto vyřazeno více závodníků ve stejné fázi závodu, jsou tito klasifiko-
váni podle časů dosažených v předchozím stadiu soutěže. 

D0842. Při posuzování defektu s ohledem na projetou vzdálenost se rozhodčí řídí vždy podle 
vedoucího závodníka. 

Dostižení 
D0843. Závodník se považuje za dostiženého, když stíhající závodník dojede osou šlapání 

svého kola na úroveň osy šlapání kola stíhaného závodníka. 
Během finálových jízd se konec závodu oznamuje výstřelem z pistole v momentě, kdy 
každý závodník projíždí cílovou metou po projetí celé vzdálenosti nebo v okamžiku, kdy 
jeden závodník dostihne druhého. 

D0844. Závodník, který byl dostižen svým soupeřem v první sérii rozjížděk - kvalifikaci musí 
dokončit celou trať pro změření jeho času. Dostižený závodník nesmí jet v závěsu sou-
peře ani ho předjíždět, při porušení tohoto pravidla bude diskvalifikován. 

KKLLAASSIIFFIIKKAACCEE  
D0845. V případě shodnosti časů v cílové pásce platí pro klasifikaci zásada lepšího času docíleného 

v posledním okruhu, v předposledním okruhu atd. Měření času se však provádí po půl-
okruzích. 

D0846. Je-li možnost, že závod skončí velmi těsným rozdílem, zjistí cílový rozhodčí opticky na 
úrovni obou cílových met pořadí závodníků. Toto rozhodnutí má přednost před naměře-
ným časem, který v tomto případě pro zápis upraví hlavní rozhodčí (platí pouze pro ruč-
ní měření). 

D0847. Pokud se dva nebo více závodníků v jedné soutěži nachází v případech uvedených 
níže, stanoví se jejich pořadí od 8. místa v sestupném pořadí (8,7,6 atd.) takto: 

● závodníci, kteří nenastoupili do půl-finále  
● závodníci vyřazení pro nehodu  
● závodníci dostižení  
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Nenastoupení závodníka k jízdě 
D0848. Počínaje půl-finále nemohou být závodníci nahrazováni v pořadí dalším závodníkem. 

Nebude-li moci jeden ze závodníků nastoupit na start, nebo se ke startu nedostaví, jede 
jeho soupeř sám a při určení konečného pořadí se postupuje takto: 
Dosáhne-li závodník, který jede sám 
a) jakéhokoliv času lepšího než poražený v druhém půl-finále, postupuje do finále o 

první a druhé místo s vítězem druhého půl-finále a závodník poražený v druhém 
půl-finále získává třetí místo, 

b) horšího času než závodník poražený v druhém půl-finále, získává vítěz druhého 
půl-finále 1. místo, poražený v druhém půl-finále 2. místo a závodník, který jel sám 
3. místo, 

c) stejného času jako poražený v druhém půl-finále, získává vítěz druhého půl-finále 
1. místo. O 2. a 3. místo se utká závodník, který jel sám, s poraženým závodníkem 
druhého půl-finále. 

D0849. Když se na start půl-finále nedostaví dva závodníci téže rozjížďky, jedou účastníci 
druhého půl-finále vlastní finále o 1. a 2. místo. Nedostaví-li se v obou půl-finálových 
rozjížďkách na start vždy jeden ze soupeřů a oznámí-li to tito závodnici včas, jedou zbý-
vající závodníci ihned finále o 1. a 2. místo. Neoznámí-li to tito závodníci včas, musí 
zbývající závodníci absolvovat půl-finálové jízdy samostatně a jako vítězové postupují 
do finále o 1. a 2. místo. 

D0850. Závodníci, kteří se bez omluvy nedostaví na start půl-finále, ztrácejí nárok na umístění 
a na některou z vypsaných cen. Nemohou být nahrazeni dalšími závodníky v pořadí 
(kromě závodů celoroční soutěže pro bodování). Nenastoupí-li tito závodníci z vážné 
příčiny a řádně se omluví, neztrácejí nárok na umístění a na ceny a budou uvedení v 
pořadí prvních čtyř závodníků. 

D0851. Neúčast jednoho závodníka ve finále má vždy za následek "walk-over" pro jeho soupe-
ře, který je prohlášen za vítěze. Pokud neúčast ve finálové jízdě nebude uznána, tento 
závodník bude diskvalifikován a jeho místo zůstane neobsazeno. 

AAUUSSTTRRAALLSSKKÝÝ  SSTTÍÍHHAACCÍÍ  ZZÁÁVVOODD  
D0852. Při australském způsobu stíhacího závodu jednotlivců se vítěz neurčuje eliminačním 

způsobem, nýbrž z jedné jízdy, v níž startují všichni závodníci společně. V australském 
stíhacím závodě jednotlivců nestartuje nikdy více než osm závodníků, jinak by byl závod 
nepřehledný. 

D0853. Závodníci jsou rozdělení pravidelně po celém obvodu závodní dráhy tak, že nejlepší 
závodníci stojí přesně uprostřed protilehlých rovinek.Ostatní závodníci jsou rozmístěni 
po směru jízdy takto (od nejlepšího závodníka, označeného číslem l, který stojí před 
hlavní tribunou): 8 startujících:  1 - 5 - 3 - 7 - 2 - 6 - 4 - 8 

   7 startujících:  1 - 5 - 3 - 7 - 2 - 6 – 4 a obdobně při menším počtu startujících. 
D0854. Australský závod jednotlivců se jede na takový počet okruhů, který přibližně odpovídá 

délce závodní vzdálenosti pro jednotlivé kategorie. Závod lze však uspořádat i na určitý 
počet minut. Cíle jsou při závodech na určitý počet okruhů vždy na místech startu jed-
notlivých závodníků. 

D0855. Závodník, který bude jiným závodníkem v průběhu závodu dostižen, odstoupí ihned 
ze závodu a ze závodní dráhy. Vítězí závodník, který projel předepsanou vzdálenost 
v nejkratším čase, případně ten, který během závodu dojel (dostihl) všechny své sou-
peře ještě před dosažením cíle předepsané vzdálenosti. 
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D0856. Při závodě na určitý počet minut vítězí závodník, který v této době ujel největší 
vzdálenost, případně ten, který před skončením předepsané doby dostihl všechny své 
soupeře. Umístění dalších závodníků určuje pořadí jejich vyřazení. Horší bude vždy 
ten závodník, který byl vyřazen dříve. 

D0857. Při závodě na určitý počet okruhů nebo minut určují pořadí závodníků dosažené 
časy nebo ujeté vzdálenosti,pokud ovšem nebudou v průběhu závodu dostiženi. 

D0858. Znamení ke startu dává startér ze středu závodní dráhy výstřelem ze startovní 
pistole. 

D0859. Závodníci stojí při startu na černé čáře a drží je opatrovatelé. Opatrovatelé nesmí 
závodníky ani postrčit, ani rozkývat, jinak se start považuje za chybný a závodník, 
který se třikrát proviní chybným startem, bude ze závodu vyloučen. Při startu v zatáč-
kách mohou být závodníci postrčeni. 

D0860. Oznámí-li některý ze závodníků, že se ke startu nedostaví, když je již pořadí závod-
níků určeno, musí se pro zbývající závodníky propočítat nové starty. 

D0861. Má-li některý závodník nehodu nebo defekt na startu, neopakuje se start a postižený 
závodník je klasifikován jako poslední. Má-li nehodu nebo defekt během závodu, bu-
de klasifikován v pořadí vyřazených závodníků. 

D0862. Při závodě je tolik rozhodčích, kolik je závodníků. Rozhodčí stojí v průběhu závodu na 
místech startu svých závodníků. Jakmile je některý závodník vyřazen, rozhodčí, který 
má tohoto závodníka sledovat celý závod, odstoupí ze svého místa 

§ 09.  STÍHACÍ ZÁVODY DRUŽSTEV 
D0901. Stíhací závod družstev je disciplína, v níž soupeří na závodní dráze dvě nebo více 

družstev. Družstva jsou rozestavena po obvodu závodní dráhy a snaží se dostihnout 
své soupeře (tím je ze závodu vyřadit) a do cílové mety dojet v nejkratším čase. 

OORRGGAANNIIZZAACCEE  
D0902. Stíhací závod družstev může být uspořádán těmito způsoby: 

a) klasickým způsobem  
b) 2 kolovým systémem  
c) 3 kolovým systémem 
d) jako italský stíhací závod 
e) jako americký stíhací závod 
f) jako australský stíhací závod 

D0903. Závod může být vypsán jako závod 2-členných družstev nebo družstev vícečlenných, 
obvykle však 4-členných.  
Mistrovství ČR ve stíhacím závodě družstev se pořádá: 
- pro muže a ženy  jako závod 4-členných družstev na 4 km 
- pro ženy jako závod 3-členných družstev na 3 km 
Nekompletní družstva nesmí startovat, navíc nekompletní družstva musí být diskvalifi-
kována. 
V kategoriích kadeti, kadetky mohou startovat nekompletní družstva, minimálně však 3 
závodníci. 

D0904. Mistrovství ČR ve stíhacím závodě družstev se pořádá tříkolovým systémem. 
D0905. K závodu čtyřčlenných družstev mohou jednotlivá družstva přihlásit nejvýše šest zá-

vodníků. Složení družstva se může měnit libovolně pro každou jízdu. Vedoucí družstva 
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musí o změně informovat rozhodčí nejpozději 1 hodinu před zahájením příslušné série 
jízd. 

D0906. Družstva mohou jet nejvýše tři jízdy v jednom dni. Celá série rozjížděk musí být dokon-
čena týž den. Není-li to možné pro zásah vyšší moci, musí se celá opakovat. 

Rozhodčí 
D0907. Nutný počet rozhodčích k řízení závodu je celkem 12 rozhodčích v těchto funkcích: 

 hlavní rozhodčí              cílový rozhodčí 
 startér                         2 časoměřiči 
 2 pomocní startéři           sekretář sboru rozhodčích 
 2 držiči závodníků           2 ukazovatelé okruhů 

Kvalifikace 
D0908. Při stíhacím závodě družstev se prvá série rozjížděk (vylučovací) jede výhradně na čas a 

na celou vzdálenost. Z této série se vybírá 8 družstev s nejlepším časem pro další stadium 
soutěže. 

D0909. Prvou sérii rozjížděk jede každé družstvo samostatně na čas a to vždy ze stejného 
místa startu. Jinak na drahách 400 metrů a delších startují dvě družstva v jedné rozjížď-
ce. 

Klasický způsob 
D0910. Klasický stíhací závod družstev se pořádá eliminačním způsobem, jehož účelem je 

určit po sérii prvních rozjížděk osm nejlepších družstev, která postoupí podle dosaže-
ných časů do čtvrtfinále. Dále pak určit nejlepší čtyři družstva do půl-finále a tak opět ur-
čit dvě nejlepší družstva pro finále o 1. a 2. místo. 3. místo získá družstvo, které mezi 
poraženými v půl-finále dosáhlo lepšího času.  

D0911. Při stíhacím závodě družstev, který je organizován klasickým způsobem, postupuje 
osm nejlepších družstev podle dosažených časů v rozjížďkách do čtvrtfinále, kde se 
utká družstvo, které dosáhlo v prvé sérii rozjížděk nejlepšího času s družstvem, které 
dosáhlo osmého času, družstvo s druhým časem s družstvem které dosáhlo sedmého 
času atd. Pořadí čtvrtfinálových jízd a půl-finále se určuje tak, aby družstvo, které do-
sáhlo v předchozí sérii nejlepšího času, startovalo v poslední rozjížďce. 

Dvoukolový systém 
D0912. První vylučovací série rozjížděk určí na základě dosažených časů 4 nejlepší družstva, 

která se utkají ve finále o 3.-4 a 1.-2. místo. 
D0913. Družstva, která dosáhla v první sérii rozjížděk dva nejlepší časy pojedou finále o první a 

druhé místo, dvě zbývající pojedou finále o třetí a čtvrté místo. 
Tříkolový systém 

D0914. Při stíhacím závodě pořádaném 3 kolovým systémem, postupuje osm nejlepších druž-
stev podle dosažených časů v rozjížďkách do 2. kola (půl-finále).  

D0915. Půl-finále 
Po první vylučovací sérii rozjížděk se sestaví 2. kolo (půl-finále) tak, že družstva, 
která dosáhla 8 nejlepších časů se utkají ve čtyřech jízdách v tomto pořadí a složení: 

4. čas proti 5. času 
3. čas proti 6. času 
2. čas proti 7. času 
1. čas proti 8. času 

D0916. Finále: 
Čtyři vítězové z půl-finále se utkají ve finále. Družstva, která dosáhla dva nejlepší 
časy pojedou finále o první a druhé místo, dvě zbývající pojedou finále o třetí a čtvrté 
místo.  
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D0917. Družstva poražená v půl-finále jsou klasifikována na 5. - 8. místě podle časů dosaže-
ných v tomto kole. Dostižené družstvo je klasifikováno na 8. místě. Pokud je dostiženo 
více družstev, tato jsou klasifikována na posledních místech podle ujeté vzdálenosti 
před svým dostižením. Ujetá vzdálenost se posuzuje podle posledního průjezdu druž-
stva půl-okruhem před signálem rozhodčích o jeho dojetí.   

D0918. Pokud je některé družstvo v půl-finále dostiženo musí odstoupit a vítězné družstvo 
dokončí celou trať pro zaznamenání času.  

D0919. Pokud je některé družstvo dostiženo ve finále, závod končí a druhé družstvo je prohlá-
šeno za vítěze. 

PPRRŮŮBBĚĚHH  ZZÁÁVVOODDUU  
Start 

D0920. Pro umístění startu na drahách, jejichž násobek okruhů neodpovídá přesné délce stano-
vené tratě a na nichž by musel být start proveden v zatáčkách, platí stejná ustanovení jako 
pro stíhací závod jednotlivců. 

D0921. Pozice družstev na startu finále bude určena tak, aby družstva s lepším časem dosaže-
ným v první sérii rozjížděk  startovala na takové metě, aby závod dokončila před hlavní tribu-
nou. 

D0922. Na mistrovství ČR, které se jede 3 kolovým systémem budou startovat družstva v 
obráceném pořadí podle umístění v Českém poháru, nejlepší jako poslední. 

D0923. Při startu stojí všichni závodníci družstva vedle sebe na startovní čáře, nebo diagonálně 
od startovní čáry tak, že tvoří úhel 45 stupňů. Rozmezí mezi závodníky je jeden metr. 

D0924. Znamení ke startu dává startér ze středu závodní dráhy výstřelem ze startovní pistole. 
Žádný ze závodníků nesmí odstartovat předčasně nebo být postrčen ani rozkýván. Při po-
rušení tohoto pravidla dá startér znamení, že start byl chybný. 

D0925. Po startovním povelu musí závodník na vnitřním okraji dráhy povinně převzít vedení a 
zůstat na čele až do prvního střídání. Tento závodník musí být držen startovním blokem 
nebo rozhodčím. Při porušení pravidla se jedná o chybný start. 

Chybný start 
D0926. Družstvo má právo na jeden chybný start.  

1. Družstvo, které způsobí dva chybné starty v kvalifikační sérii bude vyloučeno (DSQ) 
2. Družstvo, které způsobí dva chybné starty v půl-finále bude klasifikováno na 8. místě. 
3. Družstvo, které způsobí dva chybné starty ve finále bude prohlášeno za poražené. 
4. Start se opakuje, když startér - jako jediný rozhodující - uzná, že start nebyl proveden 
podle pravidel.  
Chování závodníků 

D0927. Závodníci si nesmějí během závodu poskytovat žádnou pomoc (strkáním a podobně).  
Při porušení tohoto pravidla bude družstvo potrestáno takto: 
1. v kvalifikační sérii bude vyloučeno (DSQ) 
2.  v půl-finále bude relegováno - klasifikováno na 8. místě  
3. ve finále bude prohlášeno za poražené . 
Nehody 

D0928. Nehody v kvalifikační sérii 
1. V prvním půl-okruhu: 

má-li některé družstvo jakoukoliv nehodu v kvalifikační sérii, zastaví startér zá-
vod, a start obou družstev se okamžitě opakuje.  

2. Po prvním půl-okruhu:  
a) muži - 4-členné družstvo: 
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má-li jeden z členů družstva v kvalifikační sérii jakoukoliv nehodu po prvním půl-
okruhu, může družstvo pokračovat ve třech, má však právo jízdu přerušit. Pokud se 
rozhodne pro přerušení jízdy, musí tak učinit během okruhu ve kterém nehoda na-
stala, jinak bude diskvalifikováno. Pokud je to možné, druhé družstvo musí pokra-
čovat v závodě.  
a) ženy - 3-členné družstvo: 
má-li jeden z členů družstva v kvalifikační sérii jakoukoliv nehodu po prvním 
půl-okruhu, musí družstvo jízdu přerušit, přičemž musí tak učinit během ok-
ruhu ve kterém nehoda nastala, jinak bude diskvalifikováno. Pokud je to mož-
né, druhé družstvo musí pokračovat v závodě. 

3. Odstoupivší družstvo bude pak startovat znovu po skončení poslední rozjížďky vždy sa-
mostatně na čas. 
4. Bude-li družstvo v kvalifikační sérii postiženo nehodou během opakované jízdy, musí 
pokračovat se 3 závodníky, jinak  bude ze soutěže vyřazeno. 
5. V každé jízdě včetně finále bude povolen družstvu pouze jediný opakovaný start z titulu 
nehody.  

D0929. Nehody v půl-finále a finále: 
1. V prvním půl-okruhu: 

má-li některé družstvo jakoukoliv nehodu, zastaví startér závod, a start obou 
družstev se okamžitě opakuje.  
Bude-li družstvo postiženo nehodou během opakované jízdy, bude ze soutěže 
vyřazeno 

2. Po prvním půl-okruhu: 
Po prvním půl-okruhu není na žádnou nehodu brán zřetel. Má-li postižené družstvo 
3 závodníky, závod pokračuje. Pokud nezůstali v závodě alespoň 3 závodníci, 
družstvo musí zastavit. 
Jedná-li se o půl-finále je toto družstvo klasifikováno na 8. místě. 
Jedná-li se o finále je prohlášeno za poražené. 

3. V každé jízdě včetně finále bude povolen družstvu pouze jediný opakovaný start z titulu 
nehody. 
Dostižení 

D0930. Družstvo je dostiženo v okamžiku, když družstvo soupeře (nejméně 3 závodníci jedoucí 
pohromadě) k němu dojede na vzdálenost jednoho metru nebo nižší. V tomto případě ne-
smí závodníci dostiženého družstva střídat, aby nedošlo ke kolizi. Zákaz střídání signalizují 
rozhodčí červeným praporkem od okamžiku, kdy konstatují, že družstvo bude dostiženo. 
Tato signalizace znamená: 

● absolutní zákaz střídání 
 ● povinnost držet se u černé měřící čáry až do okamžiku kdy ho družstvo soupeře komplet-

ně předjede aby byla vyloučena kolize s druhým družstvem nebo mu nebylo bráněno v plné 
jízdě. 
Každé nerespektování tohoto signálu bude potrestáno diskvalifikací družstva. 

KKLLAASSIIFFIIKKAACCEE  
D0931. Závod končí v okamžiku, kdy třetí člen každého družstva projede cílovou páskou nebo ve 

finálových jízdách v okamžiku, kdy jedno družstvo (nejméně 3 závodníci jedoucí pohroma-
dě) dostihne druhé družstvo. 

D0932. Čas družstva se měří na přední kolo třetího závodníka každého družstva. Časy se měří 
třetímu závodníkovi při průjezdu každého půl-okruhu. 
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D0933. Družstvo musí dokončit závod s minimálním počtem tří závodníků.  
D0934. Při shodnosti docílených časů dvou nebo více družstev se postupuje stejným způsobem 

jako při stíhacím závodě jednotlivců. 
D0935. Pokud se dvě nebo více družstev v jedné soutěži nachází v případech uvedených níže, 

stanoví se jejich pořadí od 8. místa v sestupném pořadí (8,7,6 atd.) takto: 
● družstva, která nenastoupila do půl-finále  
● družstva, která způsobila 2 chybné starty  
● družstva relegovaná pro vzájemnou pomoc (strkání) závodníků 
● nekompletní družstva po nehodě  
● dostižená družstva  
Nenastoupení družstva k jízdě 

D0936. Nenastoupí-li družstvo do půl-finále není žádná náhrada možná. Soupeř musí absolvo-
vat samostatnou jízdu na čas pro určení složení finále. Nenastoupivší družstvo je klasifi-
kováno na 8. místě.  

D0937. Pokud nenastoupí do půl-finále více družstev, tato budou klasifikována podle časů 
dosažených v kvalifikačních jízdách (8. místo nejhorší čas atd.). Není-li neúčast druž-
stva v závodě uznána sborem rozhodčích, bude chybějící tým diskvalifikován a to-
to místo zůstane neobsazeno. 

D0938. Neúčast jednoho družstva ve finále má vždy za následek "walk-over" pro jeho soupeře, 
který je prohlášen za vítěze. Tým, který k této jízdě nenastoupil bude klasifikován 
jako druhý. Pokud neúčast ve finálové jízdě nebude uznána sborem rozhodčích, toto 
družstvo bude diskvalifikováno a jeho místo zůstane neobsazeno. 

Mistrovské trikoty 
D0939. Při mistrovství ČR obdrží jednu medaili a jeden mistrovský trikot každý závodník vítěz-

ného družstva přítomný na podiu při vyhlašování vítězů. Stejné pravidlo platí pro medai-
le družstev na 2. a 3. místě. 

IITTAALLSSKKÝÝ  SSTTÍÍHHAACCÍÍ  ZZÁÁVVOODD  DDRRUUŽŽSSTTEEVV  
D0940. Při italském způsobu stíhacího závodu je organizace startu a cíle stejná jako u klasic-

kého stíhacího závodu družstev. Počet členů obou družstev musí být stejný 
D0941. Jede se takový počet okruhů, který se rovná počtu členů družstva, nebo je jeho násob-

kem. Po absolvování určitého úseku odstoupí první závodník, pak druhý, až z každého 
družstva zůstane poslední závodník. 

D0942. V závodě vítězí to družstvo, jehož poslední závodník dosáhne cíle dříve než poslední 
závodník druhého družstva.  

D0943. Start k tomuto závodu je vždy pevný.O chybném startu platí totéž jako u stíhacího 
závodu klasického. 

AAMMEERRIICCKKÝÝ  SSTTÍÍHHAACCÍÍ  ZZÁÁVVOODD  DDRRUUŽŽSSTTEEVV  
D0944. Při americkém způsobu stíhacího závodu platí o startu a o cíli totéž jako u klasického 

stíhacího závodu družstev. Americký stíhací závod družstev je závod dvojic. 
D0945. Jede se takový počet okruhů, aby se počet ujetých kilometrů přibližně rovnal délce 

stíhacího závodu pro jednotlivé kategorie.  
D0946. V závodě se závodníci střídají tak, že na dráze bojuje vždy jeden z nich, zatímco druhy 

čeká na vnějším okraji dráhy na vystřídání (nesmí se však držet bariéry). Střídat se mo-
hou kdekoliv po celém obvodu závodní dráhy.  

D0947. Má-li během závodu jeden člen družstva defekt, může celý závod dokončit zbývající 
člen. Závod se neopakuje.  
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D0948. Start závodu je vždy pevný. O chybném startu platí totéž jako u stíhacího závodu 
klasického. 

AAUUSSTTRRAALLSSKKÝÝ  SSTTÍÍHHAACCÍÍ  ZZÁÁVVOODD  DDRRUUŽŽSSTTEEVV  
D0949. Při australském způsobu stíhacího závodu platí o startu a cíli totéž jako u klasického 

stíhacího závodu družstev. Australský stíhací závod družstev je závod dvojic. 
D0950. Jede se na určitý počet okruhů. V závodě se závodníci střídají ve vedení, do cíle přijíž-

dějí společně a v cíli nesmějí být od sebe vzdáleni dále než dvě délky kola.  
D0951. Má-li během závodu některý z členů družstva defekt, je toto družstvo ze závodu vyřa-

zeno. 
D0952. Všechna další ustanovení pro australský stíhací závod družstev jsou shodná s ustano-

veními pro australský stíhací závod jednotlivců. 

§ 10.  BODOVACÍ ZÁVODY JEDNOTLIVCŮ 
D1001. Bodovací závod je disciplína při které se celkové pořadí stanoví podle součtu bodů 

získaných v průběžných bodovacích spurtech, závěrečném spurtu a při zisku okruhů. 

OORRGGAANNIIZZAACCEE  
D1002. Bodovací závod jednotlivců může být uspořádán: 

a) na určitý počet okruhů 
b) na určitý počet kilometrů 
c) na určitý počet minut (hodin) 

Ukazování okruhů 
D1003. V závodech na určitý počet okruhů nebo kilometrů se ukazuje počet okruhů, který 

závodníkům zbývá do ukončení závodu. 
D1004. V závodech na určitý počet minut (hodin) se ukazuje počet minut, který závodníkům 

zbývá do ukončení závodu a počet okruhů, kolik ujeli od startu (vzestupně). 
Délka závodu a bodování 

D1005. Bodovací spurty jsou stanoveny po absolvování určitého počtu okruhů. Nejkratším 
intervalem jsou tři okruhy. V případě dráhy 250 m a kratší je interval stanoven vždy na 
10 okruhů. Na ostatních dráhách budou bodovací spurty vždy po takovém počtu okru-
hů, který přibližně odpovídá vzdálenosti 2000 metrů.t.j. 

pro dráhy 285,714 metrů   každý 7. okruh 
pro dráhy 300 metrů         každý 7. okruh 
pro dráhy 333,333 metrů   každý 6. okruh 
pro dráhy 400 metrů         každý 5. okruh 

Bodovací závod se musí podle kategorií a délky dráhy jet na takovou délku, počet ok-
ruhů a počet bodovacích spurtů jak je uvedeno v následující tabulce: 

Délka 
dráhy 
(m) 

Muži 
 30 km 

Ženy   
 20 km 

Junioři 
15/16 km   

Juniorky 
10 km 

okruhy spurty okruhy spurty okruhy spurty okruhy spurty 
250 120 12 80 8 60 6 40 4 
285,714 105 15 70 10 56 8 35 5 
300 105 15 70 10 70 8 35 5 
333,33 90 15 60 10 48 8 30 5 
400 75 15 50 10 40 8 25 5 



 

Aktualizace 25.2.2013 

32/86 

V případě nutnosti kvalifikace se rozjížďky pojedou na poloviční počet okruhů a polo-
viční počet spurtů uvedených v tabulce 

D1006. Tabulka okruhů a spurtů podle kategorií a délky dráhy pro Mistrovství ČR a Český 
pohár: 

Délka 
dráhy 
(m) 

Muži 
± 40 km 

Ženy a Junioři 
± 25/24 km 

Kadeti a Juniorky 
± 20 km  

Žáci  
± 15/16 km 

okruhy spurty okruhy spurty okruhy spurty okruhy spurty 
250 160 16 100 10 80 8 60 6 
285,714 140 20 84 12 70 10 56 8 
300 140 20 84 12 70 10 56 8 
333,33 120 20 72 12 60 10 48 8 
400 100 20 60 12 50 10 40 8 

 
D1007. V bodovacích spurtech včetně závěrečného spurtu jsou závodníkům udíleny body: 

prvnímu 5 bodů, druhému 3 body, třetímu 2 body, čtvrtému 1 bod. 
D1008. Případně vyhlášené prémiové spurty nesmějí být shodné s bodovacími. Nesmějí se 

rovněž vyhlašovat později než 3 okruhy před, nebo dříve než 3 okruhy po bodovacích 
spurtech. 

PPRRŮŮBBĚĚHH  ZZÁÁVVOODDUU  
Start 

D1009. Start je vždy letmý, předchází mu neutrální okruh. V neutrálním okruhu musí závodníci 
dojet v uzavřené skupině na startovní čáru, kde bude závod zahájen. 

Zisk a ztráta okruhu 
D1010. Hlavní skupina je nejpočetnější skupina. Hlavní skupinu určuje rozhodčí pověřený 

řízením příslušného závodu. 
D1011. Zisk okruhu a tím zisk 20 bodů se přizná závodníkovi, který dostihl hlavní skupinu, to 

znamená, že se dostal do závěsu posledního závodníka hlavní skupiny.  
D1012. Závodník, který ztratil okruh ztratí 20 bodů. Ztráta okruhu se započítává v okamžiku, 

když byl odpadlý závodník (závodníci) dostižen hlavní skupinou.   
D1013. Rozhodčí sbor má právo odvolat ze závodu závodníky, kteří mají ztrátu jednoho nebo 

více okruhů (stanoví hlavní rozhodčí před závodem). 
Chování závodníků 

D1014. Závodníci, kteří odpadli z hlavní skupiny nesmějí vést ujeté závodníky, ale musí jet v 
jejich závěsu, jinak budou vyloučeni. 

D1015. V bodovacích okruzích je po započetí spurtu závodníkům zakázáno: 
a) odstupovat ze špice vpravo a úmyslně neusilovat o vítězství 
b) křížení dráhy soupeřů 
c) vytlačování soupeře ze závodní dráhy 
d) jízda pod černou čarou, případně po koberečku  
Porušení tohoto ustanovení bude trestáno napomenutím, odebráním pořadí (relegací) 
ve spurtu nebo vyloučením ze závodu. 

D1016. Arbitr závodu má právo v případě zjevné dohody mezi závodníky: 
a) dát napomenutí, které signalizují rozhodčí pomocí žlutého praporku a ukázáním 

čísla závodníka (závodníků), 
b) rozhodnout o okamžitém vyloučení závodníka (závodníků), které signalizují roz-

hodčí červeným praporkem a ukázáním čísla závodníka (závodníků). 
Nehody 
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D1017. V případě nezaviněné nehody uznané rozhodčími má závodník právo na neutraliza-
ci, jejíž počet okruhů odpovídá přibližně 1300 metrů. 

D1018. Neutralizace se počítá počínaje prvním průjezdem hlavní skupiny cílovou páskou, který 
následuje po nehodě. Po neutralizaci se závodník vrací vždy do pozice, ve které se na-
cházel v okamžiku nehody, s právem případně z ní usilovat o zisk bodů a okruhů. 

D1019. Neutralizovaný závodník se již nesmí vrátit zpět na závodní dráhu v posledním kilome-
tru závodu. Přejde-li povolená neutralizace v případě uznané nehody do onoho po-
sledního kilometru a závodníci se nestačí vrátit na dráhu před jeho započetím, 
musí figurovat v konečné klasifikaci na posledních místech podle celkového po-
čtu bodů získaných do okamžiku nehody. 

D1020. V případě hromadného pádu, který ohrožuje bezpečnost či regulérnost dalšího průběhu 
závodu, bude závod přerušen na dobu stanovenou rozhodčím sborem. Po tomto přeru-
šení budou v závodě pokračovat všichni závodníci od startovní pásky. Zisky a ztráty ok-
ruhů i zisky bodů zůstávají v platnosti. 

KKLLAASSIIFFIIKKAACCEE  
D1021. Pořadí závodníků se určuje celkovým počtem získaných bodů. V případě rovnosti 

získaných bodů je rozhodující lepší umístění v závěrečném spurtu.  
D1022. Pokud není k dispozici cílová kamera, může hlavní rozhodčí stanovit výjimečně doplňu-

jící kritéria pro stanovení pořadí v případě rovnosti bodů takto: 
1. vyšší počet vítězství v bodovacích spurtech 
2. počet druhých míst v bodovacích spurtech 
3. konečné kritérium lepší umístění v závěrečném spurtu. 

D1023. Závodníci, kteří nedokončí závod, s výjimkou neutralizace v posledním kilometru 
závodu  nebudou v konečné klasifikaci vedeni. 

Přerušení závodu 
D1024. V případě přerušení mistrovského závodu z vyšší moci se postupuje následovně: 

Délka 
závodu 

Závod se opakuje 
týž den 

při přerušení před: 

Závod pokračuje, body a 
okruhy se uznávají 
při přerušení mezi: 

Konečný výsledek 
při přerušení po: 

16 km 10 km – 10 km 
20 km 10 km 10 - 15 km 15 km 
24 km 10 km 10 – 20 km 20 km 
30 km 15 km 15 – 25 km 25 km 
40 km 15 km 15 - 30 km 30 km 

 
D1025. V případě přerušení závodu z vyšší moci v ostatních závodech se postupuje takto: 

a) závody přerušené v první třetině se celé opakují, pokud možno týž den, 
b) závody přerušené ve druhé třetině se pokud možno dokončí týž den, jinak se bu-

dou opakovat později, pokud je pořadatel nezruší, 
c) závody přerušené v poslední třetině se ukončí a platí výsledky podle okamžitého 

stavu závodu. 

BBOODDOOVVAACCÍÍ  ZZÁÁVVOODD  DDÁÁNNSSKKÝÝ  
D1026. Bodovací závod dánský se jede obdobným způsobem jako bodovací závod jednotlivců 

pouze s tím rozdílem, že každý další bodovací spurt se hodnotí větším počtem bodů než 
spurt předchozí. Toto bodování je určeno rozpisem závodu. 
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PPRRVVEENNSSTTVVÍÍ  NNAA  PPÁÁSSCCEE  
D1027. Start tohoto závodu je vždy letmý, předchází mu neutrální okruh. V tomto závodě se 

boduje buď v každém, nebo každém druhém okruhu jeden či dva závodníci. Poslední 
spurt se hodnotí vždy stejným způsobem jako předchozí. Jinak platí pravidla jako pro 
bodovací závod. 

D1028. Maximální počet bodů, které je možné přidělit v každém bodovacím spurtu prvenství na 
pásce jsou 2 body prvnímu a 1 bod druhému závodníkovi. 

D1029. Prvenství na pásce může být i součástí bodovacího závodu na delší vzdálenost. 

§ 11.  BODOVACÍ ZÁVODY DVOJIC - MADISON 
D1101. Bodovací závod dvojic-madison je disciplína při které se celkové pořadí stanoví podle 

ujeté vzdálenosti a součtu bodů získaných v průběžných bodovacích spurtech a v závě-
rečném spurtu. 

D1102. Oba členové dvojice musí mít stejný dres a stejné startovní číslo lišící se barvou. 
D1103. Počet dvojic na dráze nesmí překročit: 

15 dvojic na dráze 200 m 
18 dvojic na dráze 250 m 
20 dvojic na dráze 333,33 m 
Výjimku může povolit pro národní závody ČSC hlavní rozhodčí pouze se souhlasem 
pořadatele za podmínky dodržení bezpečnosti závodníků v příslušném závodě. 

D1104. Pro bodovací závod dvojic-madison platí aplikovatelná pravidla bodovacího závodu 
jednotlivců. 

D1105. Pro etapové závody dvojic platí vždy ustanovení uvedená rozpisem závodu. 

OORRGGAANNIIZZAACCEE  
D1106. Bodovací závod dvojic-madison může být uspořádán: 

a) na určitý počet okruhů 
b) na určitý počet kilometrů 
c) na určitý počet minut (hodin) 
Bodovací závod dvojic-madison se ale musí jet nejméně na délku, počet okruhů a po-
čet bodovacích sprintů jak je uvedeno v následující tabulce: 

Délka dráhy 
(m) 

Počet okruhů Počet sprintů Celková délka závodu 
(km) 

 Muži Junioři Muži Junioři Muži Junioři 
200 125 100 5 4 25 20 
250 100 80 5 4 25 20 
285,714 90 72 5 4 25,71 20,57 
300 85 64 5 4 25,5 19,2 
333,33 75 60 5 4 25 20 
400 65 52 5 4 26 20,8 

 
Ukazování okruhů 

D1107. V závodech na určitý počet okruhů nebo kilometrů se ukazuje počet okruhů, který 
závodníkům zbývá do ukončení závodu. 

D1108. V závodech na určitý počet minut (hodin) se ukazuje počet minut, který závodníkům 
zbývá do ukončení závodu a počet okruhů, kolik ujeli od startu (vzestupně). 

Délka závodu a bodování 
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D1109. Závod mistrovství ČR se jede přímo jako finále. Závod se jede podle délky dráhy na 
takový počet okruhů, který je dělitelný 20 tak, aby celková délka závodu byla pro muže 
nejblíže 50 km, pro juniory 30 km a kadety 24 km. 

D1110. Průběžné bodovací spurty se stanovují bez ohledu na délku dráhy každých 20 okruhů. 
D1111. Tabulka okruhů a spurtů podle kategorií a délky dráhy pro Mistrovství ČR: 

Délka dráhy 
(m) 

Muži 
± 50 km 

Junioři 
± 30 km 

Kadeti 
± 24 km 

 kola spurty kola spurty kola spurty 
250 200 10 120 6 100 5 
285,714 180 9 100 5 80 4 
300 160 8 100 5 80 4 
333,33 160 8 100 5 80 4 
400 120 6 80 4 60 3 

 
D1112. Každý spurt včetně závěrečného se boduje pro první čtyři dvojice 5-3-2-1 bod. 

PPRRŮŮBBĚĚHH  ZZÁÁVVOODDUU  
Start 

D1113. První skupina závodníků, kterou tvoří vždy jeden závodník každého týmu je umís-
těna na startu před hlavní tribunou. Polovina závodníků této skupiny se seřadí po-
dél vnější bariéry dráhy a druhá polovina závodníků této skupiny je držena opatro-
vateli v řadě za sebou ve sprintérském území. 
Druhá skupina závodníků,kterou tvoří ostatní závodníci každého týmu, se seřadí za 

sebou podél vnější protilehlé bariéry dráhy. 
D1114. Po jednom neutrálním okruhu je dán výstřelem z pistole letmý start na první sku-

pinu závodníků. Během neutrálního okruhu musí zůstat druhá skupina závodníků 
seřazená podél vnější protilehlé bariéry dráhy bez pohybu. 

D1115. Zisk a ztráta okruhu 
D1116. Zisk okruhu se přizná, když jedna nebo více dvojic dostihnou posledního závodníka 

nejpočetnější skupiny. Dvojice odpadlé z hlavní skupiny a dostižené jednou nebo více 
dvojicemi, které se právě snaží o zisk okruhu nesmí vést závodníky. Přestupek se trestá 
vyloučením ze závodu. 

D1117. Dvojice, které mají ztrátu 3 okruhů mohou být rozhodčími vyloučeny ze závodu a musí 
okamžitě opustit dráhu. 

Chování závodníků 
D1118. Dvojice závodníků střídají po ujetí libovolného počtu okruhů během celého závo-

du. Závodníci se střídají za ruce nebo odstrčením rukou za roubík všitý do závod-
ních kalhotek, případně dojetím na úroveň partnera. 

D1119. Vystřídaný závodník musí určitou dobu po vystřídání pokračovat v jízdě stejnou 
rychlostí v přímém směru a smí odbočit, teprve když tím nemůže ohrozit závodníky 
jedoucí za ním. 

D1120. Odpočívající závodníci musí jet pomalým tempem při vnějším okraji závodní 
dráhy. Nesmějí se přidržovat, ani opírat o bariéru dráhy. 

D1121. Spurty se jedou podle pravidel pro sprint. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno 
napomenutím, odebráním pořadí (relegací) ve spurtu nebo vyloučením ze závodu. 

D1122. Za nedojetí na úroveň partnera při střídání bude dvojice penalizována ztrátou okruhu. 
D1123. V případě dohody mezi dvojicemi mají rozhodčí právo: 

 napomenout dvojici pomocí žlutého praporku a ukázáním čísla příslušné dvojice 
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 okamžitě dvojici vyloučit za závodu pomocí červeného praporku a ukázáním čísla 
příslušné dvojice. 

Nehody 
D1124. V případě pádu nebo mechanické poruchy jednoho závodníka dvojice, musí druhý člen 

okamžitě převzít pozici dvojice v závodě. V tomto případě nebude přiznána neutralizace. 
Druhý člen dvojice jede bez střídání až do doby, než jeho partner opět nastoupí, pří-
padně až do konce závodu. 

D1125. V případě současného pádu obou členů dvojice, mají postižení právo na neutralizaci 
takového počtu okruhů, které odpovídá celkové délce nejblíže 1000 m. Po návratu na 
dráhu musí jeden člen dvojice nastoupit do pozice, kterou dvojice zaujímala v okamžiku 
nehody. 

D1126. Jednotliví závodníci neutralizované dvojice nebo celé družstvo se již nesmí vrátit zpět 
na závodní dráhu v posledním kilometru závodu. V případě současného pádu obou čle-
nů dvojice v posledním kilometru závodu nebo přejde-li povolená neutralizace v případě 
uznané nehody družstva do onoho posledního kilometru a družstvo se nestačí vrátit 
před jeho započetím, tato neutralizovaná družstva musí figurovat v konečné klasifikaci 
na posledních místech podle celkového zisku nebo ztrát okruhů a počtu bodů získaných 
do okamžiku nehody. 

D1127. V případě pádu více než poloviny dvojic (počítáno na základě jednoho závodníka 
družstva), bude závod přerušen a rozhodčí stanoví dobu přerušení. Závod bude 
znovu odstartován, přičemž zisky a ztráty okruhů i zisky bodů každé dvojice před pře-
rušením závodu zůstávají v platnosti. 

KKLLAASSIIFFIIKKAACCEE  
D1128. Pořadí závodníků se určuje podle projeté vzdálenosti (počtu okruhů). V případě rovnos-

ti okruhů rozhoduje počet získaných bodů. V případě rovnosti získaných bodů je rozho-
dující lepší umístění v závěrečném spurtu. 

D1129. Pokud není k dispozici cílová kamera, může hlavní rozhodčí stanovit výjimečně doplňu-
jící kritéria pro stanovení pořadí v případě rovnosti bodů takto: 
1. vyšší počet vítězství v bodovacích spurtech 
2. počet druhých míst v bodovacích spurtech 
3. konečné kritérium lepší umístění v závěrečném spurtu. 

Přerušení závodu 
D1130. Je-li závod přerušen z důvodu vyšší moci, postupují rozhodčí následovně: 

Délka 
závodu 

Závod se opakuje týž den 
při přerušení před: 

Závod pokračuje, body a 
okruhy se uznávají  
při  přerušení mezi: 

Konečný výsledek  
při přerušení po: 

24 km 5 km 5 – 20 km 20 km 
30 km 10 km 10 – 25 km 25 km 
50 km 20 km 20 - 40 km 40 km 

§ 12.  SCRATCH 
D1201. Scratch je závod jednotlivců na určitou vzdálenost ve kterém nejsou vypisovány bodo-

vací spurty. 

OORRGGAANNIIZZAACCEE  
D1202. Délky závodů mistrovství ČR jsou stanoveny takto: 
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 Muži                    15 km                     kvalifikační rozjížďky       10 km 
 Ženy                    10 km                     kvalifikační rozjížďky       7,5 km 
 Junioři                  10 km                     kvalifikační rozjížďky       7,5 km 
 Juniorky               7,5 km                    kvalifikační rozjížďky        5 km 
 Kadeti                  7,5 km                    kvalifikační rozjížďky        5 km 
 Žáci                    5 km                      kvalifikační rozjížďky       3 km 
 Kadetky a žákyně     4 km                      kvalifikační rozjížďky       2,5 km 

D1203. Poslední okruh závodu je oznámen zvoněním. 

PPRRŮŮBBĚĚHH  ZZÁÁVVOODDUU  
Start 

D1204. Před startem je polovina závodníků seřazena podél hrazení dráhy, druhá polovina je 
seřazena za sebou ve sprintérském území kde jsou závodníci drženi opatrovateli. 

D1205. Start závodu je letmý po jednom okruhu neutralizace. 
Chování závodníků 

D1206. V případě zjevné dohody mezi závodníky mohou rozhodčí dotyčné závodníky vyloučit. 
Nehody 

D1207. Závodníci postižení uznanou nehodou mají právo na neutralizaci takového počtu 
okruhů, který se nejvíce blíží délce 1300 m: 
3 okruhy na drahách 400 m a delších  
4 okruhy na drahách 333,33 m  
5 okruhů na drahách kratších než 333,33 m 

D1208. Závodník, který se vrací na dráhu zaujme pozici ve které se nacházel před nehodou. 
Neutralizovaní závodníci se již nesmí vrátit zpět na závodní dráhu v posledním kilometru 
závodu. Závodník, který nedokončí závod nebude klasifikován.  

D1209. V případě hromadného pádu může být závod zastaven. Rozhodčí rozhodnou, zda bude 
závod znovu odstartován na celou délku závodu nebo pouze na zbývající část závodu a 
to z pozic v okamžiku pádu. 

D1210. Stejné pravidlo jako v předchozím článku se může uplatnit i při přerušení závodu 
z důvodu vyšší moci. 

Klasifikace  
D1211. Pořadí v závodě scratch se stanoví na základě průjezdu závodníků cílovou páskou 

přičemž se započítávají zisky okruhů. 
D1212. Závodníci dostižení hlavním pelotonem o jeden okruh musí okamžitě opustit dráhu. 

§ 13.  SPRINT DRUŽSTEV 
D1301. Sprint družstev je závod, při kterém jsou na dráze postavena proti sobě vždy dvě 

družstva jejichž každý závodník musí být ve vedení jeden okruh dráhy. 
Závod mužů se jede se třemi závodníky na 3 okruhy dráhy. 
Závod žen se jede se dvěma závodníky na 2 okruhy dráhy. 

OORRGGAANNIIZZAACCEE  
Dvoukolový systém 

D1302. První kvalifikační série rozjížděk určí na základě dosažených časů 4 nejlepší družstva, 
která se utkají ve finále o 3.-4 a 1.-2. místo. 

D1303. Družstva, která dosáhla v první sérii rozjížděk dva nejlepší časy pojedou finále o první a 
druhé místo, dvě zbývající pojedou finále o třetí a čtvrté místo. 
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Tříkolový systém 
D1304. Osm (8) nejlepších družstev podle časů z kvalifikace postoupí do půl-finále kde budou 

nasazena do jízd takto: 
    4. čas proti 5. 
    3. čas proti 6. 
    2. čas proti 7. 
    1. čas proti 8. 
D1305. Čtyři vítězná družstva postupují do finále. Ta družstva, která dosáhla dvou nejlepších 

časů pojedou finále o 1. a 2. místo, dvě další družstva pojedou o 3. a 4. místo. 
D1306. Poražená družstva z půl-finále budou klasifikována od 5. do 8. místa podle časů dosa-

žených v tomto kole. 

PPRRŮŮBBĚĚHH  ZZÁÁVVOODDUU  
Start 

D1307. Nekompletní družstvo nesmí startovat. Složení družstva se může měnit libovolně pro 
každou jízdu. Vedoucí družstva musí o každé změně informovat rozhodčí nejpozději 30 
minut před zahájením příslušné série jízd. 

D1308. Postavení družstev v kvalifikaci určí rozhodčí. V dalších jízdách startuje lepší družstvo 
na rovince před hlavní tribunou. 

D1309. Závodníci jsou na startu postaveni na stíhací metě buď jeden vedle druhého nebo 
diagonálně od startovní čáry tak, že tvoří úhel 45 stupňů. Boční vzdálenost mezi každým 
závodníkem musí být v rozsahu 1,5-2 metry a pro všechny závodníky družstva musí být 
stejná. 

D1310. Závodník na černé měřící čáře startuje ze startovního bloku nebo je držen oficiálním 
rozhodčím. 

D1311. Závodník postavený na černé měřící čáře musí povinně převzít vedení v 1. okruhu. Po 
projetí okruhu odstoupí k vnějšímu okraji a následně sjede z dráhy tak, aby nebránil 
druhému družstvu v jízdě. Stejné pravidlo platí pro 2. závodníka. V posledním okruhu 
zůstává na dráze pouze jediný závodník družstva. 

Chování závodníků 
D1312. Zadní okraj zadního kola závodníka, který je právě ve vedení a dokončuje okruh, 

musí protnout stíhačskou metu dříve, než ji protne přední okraj předního kola dal-
šího závodníka. Po protnutí stíhačské mety musí vedoucí závodník do 15 metrů 
vystřídat a vyjet nad čáru sprintérů. 
Závodník nesmí tlačit nebo být tlačen jiným členem družstva. 
Porušení tohoto pravidla se trestá relegací družstva na poslední místo příslušné 
série jízd. 

Nehody 
D1313. V případě nehody se postupuje následovně: 

1. Kvalifikace 
1.1 V případě jakékoliv nehody družstvo musí jízdu opakovat po skončení kvalifikací. 
1.2 Pokud má družstvo při druhém pokusu opět jakoukoliv nehodu, je toto družstvo vy-
loučeno ze závodu. 
1.3. Každé družstvo, které by bylo omezeno v důsledku nehody jeho soupeř může do-
stat na základě rozhodnutí rozhodčích povolení k opakování jednoho pokusu po skon-
čení kvalifikací. 
2. Půl-finále a finále: 
2.1 V případě jakékoliv nehody je závod zastaven a znovu odstartován. 
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2.2 Je-li družstvo postiženo další jakoukoliv nehodu v opakované jízdě, bude prohlášeno 
za poražené.  
2.3 V každé jízdě včetně finále bude povolen družstvu postiženému nehodou pouze je-
diný opakovaný start. 

KKLLAASSIIFFIIKKAACCEE  
D1314. V případě rovnosti časů dvou družstev rozhoduje lepší čas dosažený v posledním 

okruhu. 
Nenastoupení k jízdě 

D1315. Družstvo, které nenastoupí při tříkolovém systému do půl-finále nebude nahrazeno 
jiným. Nenastoupivší družstvo musí být klasifikováno na 8. místě. 
Pokud nenastoupí více týmů, tato budou klasifikována podle časů dosažených v 
kvalifikačních jízdách (8. místo nejhorší čas atd.). Není-li důvod pro nenastoupení 
družstva k závodu uznán sborem rozhodčích, bude chybějící tým vyloučen a toto 
místo zůstane neobsazeno. Soupeř musí absolvovat samostatnou jízdu na čas 
pro určení složení finále. 

D1316. Pokud jedno družstvo nenastoupí do finálové jízdy, druhé družstvo bude prohlášeno za 
vítěze. V případě, že nenastoupení do finálové jízdy není uznané, družstvo bude diskva-
lifikováno a jeho pořadí zůstane neobsazeno. 

Mistrovské trikoty 
D1317. Při mistrovství ČR obdrží jednu medaili a jeden mistrovský trikot každý závodník vítěz-

ného družstva přítomný na podiu při vyhlašování vítězů. Stejné pravidlo platí pro medai-
le družstev na 2. a 3. místě. 

§ 14.  ZÁVODY ZA MOTOROVÝMI VODIČI 
D1401. Závody za motorovými vodiči jsou takové závody ve kterých každý závodník jede za 

vodičem na speciálním motocyklu. 

MMOOTTOOCCYYKKLLYY,,  KKOOLLAA  VVOODDIIČČII  AA  VVYYBBAAVVEENNÍÍ    
D1402. Speciální vodící motocykly jsou podle kubatury rozděleny na: 

a) stroje těžké (2000 ccm a více) 
b) stroje středně těžké (od 750 ccm do 1200 ccm) 
c) stroje lehké (sériové motocykly, derny). Všechny vodící stroje jsou jednostopé. 

Zadní část vodícího stroje musí odpovídat náčrtkům, které jsou uloženy v sekreta-
riátu ČSC a dále jsou v držení ředitelství závodních drah v ČR. 

D1403. Při kontrole vodících strojů je výchozím bodem vždy osa zadního kola motocyklu. 
Rozměry motocyklů 

D1404. Rozměry středně těžkého stroje, které se používají v ČR: 
Řídítka: Měřena vně držadel mají maximálně šířku 700 mm, výška od země 870 mm. 
Musí být pochromována a zajištěna vzpěrami proti posunutí. Od konce řídítek k zadní 
hraně sedla je minimální vzdálenost 280 mm. 
Sedlo: Nezatížené sedlo má rozměr 360 x 300 mm. Nesmí být od země výše než 900 
mm a musí být symetricky usazené od sedlové trubky. Vzdálenost zadního okraje sedla 
k zadnímu okraji rolny je 900 mm. 
Stupačky: Mají jednotné míry a jsou jednotně upevněny.Levá je lehce sklopitelná smě-
rem dozadu, vpředu s narážkou. Středem obou stupaček od středu zadního kola jsou 
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450 mm. Jsou ve tvaru podpatku boty nebo mají čepy, které zapadají do otvoru v pod-
patku. Vzdálenost stupaček od země je minimálně 150 mm, maximálně 250 mm. 
Plechy k zachycování oleje: Mají výšku 700 mm, šířku 360 mm a jsou symetricky upev-
něny od středu trubky sedla. Jsou upevněny na kostře rámu 400 mm od středu zadního 
kola. Spodní okraj plechu od země je vzdálen 120 mm. Za plechem směrem k zadnímu 
kolu nesmějí být žádné součástky. 
Dečka: zabraňující znečistění dráhy olejem musí být čistá. 
Rám: Je běžného průmyslového typu. Jeho zadní část nesmí být širší než 350 mm. 
Rám je zevnitř zesílen plochým železem. Vyhazováky zadního kola musí být svislé, aby 
zamezily posunu zadního kola. 
Vidlice: jsou teleskopické, běžného obchodního typu. 
Kola: Přední je opatřeno pneumatikou 3,50 / 19 s malým nábojem a brzdovým bubnem, 
zadní je opatřeno pneumatikou 3,50 - 4,00 / 19 s malým nábojem na brzdu. 
Náhon: tvoří plochý řemen o šířce 60 mm obepínající řemenici maximálního průměru 
440 mm. 
Nádrž na benzín: je normální s vestavěnou olejovou nádržkou 
Brzda je čelisťová , ruční. 
Rolna: Je tvořena pochromovaným válečkem o průměru max. 35 mm. Vzdálenost mezi 
osou zadního kola a rolnou je regulovatelná po 50 mm, od 600 do 800 mm. O nastavení 
rolny rozhodne technický komisař vodičů podle charakteru dráhy. 
České rekordy jsou vedeny pro vzdálenost rolny 750 mm. Šíře rolny i s rámem je 600 
mm, výška středu rolny od země je 350 mm. Nosný rám rolny je z plochého železa o 
rozměrech 400 x 8 mm. Upevňovací šrouby jsou M 10 až M 12. 

D1405. Jiná příslušenství: Další přídavná příslušenství nesmějí přesahovat základní maximální 
rozměry, aby netvořily umělou ochranu proti větru. 

D1406. K závodu nemůže být připuštěn stroj, který: 
a) bude znečisťovat dráhu benzínem nebo olejem 
b) nebude mít zřetelný vzorek po celém obvodu pláště kol, 
c) bude mít duše lepeny anebo jinak opravovány. 
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Oblečení vodičů 
D1407. Oblečení vodičů tvoří dvoudílný kožený nebo koženkový oblek tmavé barvy s vzadu 

zapnutým límcem. Má tyto rozměry: 
celková délka (vzadu bez límce) ........................................................................ 1480 mm 
výška límce  ........................................................................................................ 350 mm 
délka límce  ......................................................................................................... 440 mm 
délka zad (od límce do rozkroku ........................................................................... 800 mm 
šířka zad (ve výši rukávu)  ................................................................................... 450 mm 
kolem prsou (pod rameny)  ................................................................................ 1200 mm 
délka rukávu (přes loket)  ..................................................................................... 600 mm 
obvod rukávu (ve výši ramen)  ............................................................................. 400 mm 
kolem pasu  ....................................................................................................... 1140 mm 
míra v sedu  ...................................................................................................... 1140 mm 
kolem stehna  ...................................................................................................... 720 mm 
pod koleny  .......................................................................................................... 480 mm 
přes lýtko ............................................................................................................ 400 mm 
nad kotníkem  ...................................................................................................... 350 mm 
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D1408. Oblek vodiče musí být v závodě vždy zapnutý. Jakékoliv uvolňování nebo rozepínání 
během závodu znamená odvolání vodiče ze závodu. 

D1409. Výstroj vodiče: Vodič může mít pod oblekem při závodě pouze 1 pár ponožek, 1 spod-
ky, 1 trikot, 1 svetr, 1 šátek. V žádném případě nejsou povoleny jakékoliv vycpávky vý-
stroje ani obleku. K výstroji patří vodičská helma. Tu tvoří kožená přilba s podbradníkem 
a naslouchadly o rozměru 5x5x9 cm. Obruba na přilbě je 4 cm vysoká. Při závodě je vo-
dič povinen nosit ochranné brýle. 

D1410. Povinnosti vodičů: 
- Vodiči se oblékají do obleků pouze v přítomnosti rozhodčího, 
- po kontrole vodících strojů se mohou pohybovat pouze v prostoru jim vymezeném, 
- musí vlastnit řidičský průkaz pro motocykl a platnou licenci pro vodiče, vydanou 

ČSC, 
- musí mít klubovou či oddílovou příslušnost, mít platnou lékařskou prohlídku a způ-

sobilost k závodění, ne starší 6 měsíců. 
- nesmí po přejímce strojů na nich provádět žádné úpravy, 
- musí si podle vylosování připevnit na oblek startovní číslo o velikosti 30 x 40 cm a to 

na prsa i na záda, 
- musí v průběhu závodu držet řídítka oběma rukama. 
Kola a vybavení závodníků  

D1411. K závodům za motorovými vodiči se používají speciální kola s galuskami o hmotnosti 
minimálně 300 gramů, v dobrém stavu, s dostatečně silným protektorem, dobře nalepe-
nými a zajištěnými bandáží po obou stranách obvodu kola. 

D1412. Kola mohou být rovněž kompaktní nebo loukoťová za podmínky, že jsou rovněž zajiš-
těny bandáží po obou stranách obvodu kola. 

D1413. Sedlo je běžného typu s maximální délkou 250 mm, přední část (špice) sedla nesmí 
přesahovat svislou rovinu, procházející středovou osou stroje. Sedlo musí mít podpěru, 
podpěru musí mít i řídítka.  

D1414. Další technické parametry kol a vybavení závodníků musí odpovídat Pravidlům ČSC, 
Všeobecná ustanovení, § 15 Závodní kola sportovní úbor. 

OORRGGAANNIIZZAACCEE  
D1415. Závody za motorovými vodiči se jezdí buď na určitý počet okruhů, kilometrů nebo určitý 

čas. Mohou se jet též jako etapové závody, mohou být součástí omnia, složeného ze 
závodu na čas (1 km s letmým startem), ze stíhacího závodu na 5 km s pevným startem 
a ze závodu hladkého na počet okruhů, rovnajícímu se přibližně 40 km. Vše se řídí pod-
le vypsaného rozpisu daného závodu. 

Mistrovství ČR 
D1416. Finále mistrovství ČR se jede na 2 jízdy po 30 km. V případě většího počtu závod-

níků se jedou kvalifikační rozjížďky na 25 km. Tyto rozjížďky musí být odjety tentýž 
den, finále pak den následující. 

D1417. Sestavení rozjížděk se provádí s přihlédnutím k výsledku z minulého mistrovství. 
Počet finalistů z kvalifikací vždy max. 7. 

D1418. Pořadí na startu 1. finálové jízdy se losuje. Pořadí na startu ve druhé finálové 
jízdě je převrácené pořadí startu 1. jízdy. Vodiči používají pro obě jízdy stejný mo-
tocykl. Časový interval mezi 1. a 2. finálovou jízdou je 30 minut. 

D1419. Celkové pořadí závodu se určí podle součtu bodů získaných v každé finálové 
jízdě. V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění v rychlejší ze dvou finálo-
vých jízd. 
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D1420. Bodování v každé jízdě:  
1. - 50  bodů            3. - 25  bodů              5. - 11  bodů             7. - 4  body 
2. - 35  bodů            4. - 17  bodů              6. - 7  bodů 

PPRRŮŮBBĚĚHH  ZZÁÁVVOODDUU  
Start 

D1421. V každém závodě musí mít motocykly stejný obsah válců. 
D1422. Pořadatel je povinen připravit minimálně jeden rezervní vodící stroj s vodičem. 
D1423. Závodníci se postaví na start se svými opatrovateli podle předem vylosovaného pořadí, 

jejich vodiči krouží mezi tím ve stejném pořadí po dráze (rezervní vodič jako poslední). 
D1424. Po seřazení vodičů podle jejich startovních čísel od l nahoru ukáže startér 3 - 2 - 1 

okruh do startu a asi při 200 metrové vzdálenosti prvního vodiče před startovní páskou 
závod odstartuje - buď startovní pistolí, anebo po návěští "Připraveni - pozor" mávnutím 
startovního praporku se slovem "Vpřed". 

D1425. Dokud se závodníci ke svým vodičům nepřipojí (děje se tak pod modrou demarkační 
čárou), nesmějí se vzájemně předjíždět, ani jet vedle sebe. 

D1426. Pád zaviněný soupeřem, vylučuje z opakovaného startu závodníka, který tento pád 
zavinil. 

Chování závodníků a vodičů 
D1427. Při předjíždění musí jet předjížděný závodník pod modrou demarkační čarou, přípustné 

předjíždění znamená maximálně tři závodníky nad sebou. 
D1428. Závodník, který má ztrátu okruhu na vedoucího závodníka nesmí již soupeře brzdit, 

jinak bude po prvním napomenutí vyloučen ze závodu. 
D1429. Předjíždí se zásadně vpravo, podjetí zleva má za následek okamžité vyloučení závod-

níka, který se takto provinil, ze závodu. 
Nehody 

D1430. V případě defektů se postupuje takto: 
a) u stroje závodníka: je pro postiženého závodníka povolena neutralizace při-

bližně 1 500 metrů bez ztráty okruhu, závodník po opravě defektu zaujme stej-
né postavení v závodě, jako měl v okamžiku svého defektu, při defektu stroje 
závodníka nesmí vodič opustit závodní dráhu, 

b) u vodícího stroje, v tomto případě je do závodu ihned vyslána rezerva s re-
zervním vodičem, který již s postiženým závodníkem závod dokončí, opravený 
stroj se pak může stát další rezervou, rovněž i zde platí neutralizace pro zá-
vodníka zhruba 1500 metrů. 

D1431. Pravidlo neutralizace neplatí v posledních 5 okruzích nebo posledních 2 minutách 
závodu. 

Přestupky 
D1432. Regulérnost závodu řídí rozhodčí signalizačními praporky a čísly vodičů následovně: 

Uložený trest Signalizace praporkem Stupeň přestupku 
Napomenutí zeleným A 
Pokuta 1000 Kč zeleným a současně žlutým B 
Pokuta 1500 Kč a 
15 dní zastavení činnosti 

žlutým C 

Pokuta 2000 Kč a 
3 měsíce zastavení činnosti 

červeným D 

 
D1433. Přehled přestupků a jejich signalizace 
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Přestupek 1. 2. 3. 4. 
1. Jízda nad demarkační čarou, když soupeř je vzdálen 

méně než 10 metrů 
A B C D 

2. Jízda nad demarkační čarou v případě útoku soupeře B C D  
3. Jízda nad demarkační čarou v případě, že soupeř je na 

jeho úrovni 
B C D  

4. Přestupek 1 provedený soupeřem, který má  ztrátu okruhu B C D  
5. Přestupek 2 - 3 provedený soupeřem, který má ztrátu 

okruhu 
C D   

6. Příliš prudké najetí do linie soupeře  po jeho předjetí při 
méně než 5 metrech svého náskoku 

B C D  

7. Předjíždění soupeře ve dvou C D   
8. Předjíždění soupeře ve třech C D   
9. Pokus o předjetí soupeřů ve čtyřech D    
10. Předjetí soupeře zleva D    
11. Řízení motocyklu s jednou rukou na  řídítkách A B C D 

 
D1434. Při třech a více přestupcích, signalizovaných podle písmene "C" , bude mít vodič 

zastavenou činnost na dobu, o které rozhodne disciplinární komise příslušného svazu 
cyklistiky. Hrubé prohřešky, signalizované podle písmene "D", budou mít za následek 
odebrání licence provinivšího se vodiče na do 1-3 měsíce a budou řešeny v disciplinární 
komisí příslušného svazu. 

KKLLAASSIIFFIIKKAACCEE  
D1435. Závod končí projetím vítězného závodníka cílem, ve kterém se mu změří čas (jede-li se 

závod na určitý počet okruhů nebo na určitou kilometráž), jede-li se závod na čas, pak 
po uplynutí daného času závodu se při nejbližším průjezdu zazvoní do posledního okru-
hu, ve kterém závod končí stejným způsobem, jako při závodu na vzdálenost. Ostatní 
závodníci jsou klasifikováni v pořadí podle svých ztrát vzhledem k vítězi závodu - jak při 
závodě na vzdálenost, tak při závodě na čas. Všichni závodníci za vítězem musí přejet 
cílovou metu. 

D1436. Závodník se ztrátou více než 5 okruhů na vedoucího závodníka bude ze závodu vylou-
čen.  

Přerušení závodu 
D1437. V případě přerušení závodu z vyšší moci se postupuje takto: 

1.  závody na 1 hodinu: 
 - do 25. minuty bude závod opakován pokud možno týž den 
 - mezi 25. a 50. minutou: 

a) je-li možno, bude závod dokončen týž den a to od okamžiku přerušení. Závodní-
ci budou postaveni na startu v pořadí, v jakém byli klasifikováni v okamžiku přeru-
šení závodu, přičemž budou započítány event. ztráty okruhů. 
b) v případě, že vyšší moc nedovolí dokončení týž den, bude závod opakován ná-
sledující den nebo později, podle rozhodnutí pořadatele. 

 - po 50. minutě bude závod ukončen a výsledek bude vy hlášen podle okamžitého 
stavu. 

2. závody na 50 kilometrů: 
 - do 20. kilometru bude závod opakován, pokud možno týž den 
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 - mezi 20. - 40. kilometrem platí totéž co pro přerušení mezi 25. a 50. minutou zá-
vodu na 1 hodinu 

 - v posledních 10 kilometrech bude závod ukončen a výsledek bude vyhlášen pod-
le okamžitého stavu. 

3. závod na jinou vzdálenost než na 50 km: jednotlivé úseky přerušení budou ekviva-
lentní k bodu 2. 

D1438. Při mistrovství ČR se jízda bude vždy celá opakovat s výjimkou přerušení v posledních 
10 okruzích. V tomto případě bude platit výsledek podle posledního průjezdu cílovou 
metou. 

§ 15.  OSTATNÍ ZÁVODY NA DRÁZE 
HHLLAADDKKÉÉ  ZZÁÁVVOODDYY  DDRRUUŽŽSSTTEEVV  

D1501. Pro pořádání hladkých závodů družstev platí stejná pravidla jako pro bodovací závody 
dvojic s tím rozdílem, že v hladkých závodech nejsou vypisovány bodovací spurty. 

VVYYLLUUČČOOVVAACCÍÍ  ZZÁÁVVOODDYY    
Systém mistrovství světa jako součást omnia 

D1502. Na startu je polovina závodníků seřazena podél vnější bariéry a druhá polovina je 
držena opatrovateli v řadě za sebou ve sprinterském území. Start je letmý, předchází 
mu neutrální okruh, ve kterém musí jet závodníci v uzavřené skupině a mírnou rychlostí. 

D1503. Vylučovací spurty se jedou na drahách kratších než 333,33 m každý druhý okruh a na 
drahách 333,33 m a delších se jedou každý okruh. Na drahách kratších než 333,33 m 
se každý okruh předcházející vylučovacímu spurtu oznamuje zvoněním.  
Po každém vylučovacím spurtu je vyloučen poslední závodník podle pozice zadního ko-
la na cílové pásce. 
Pokud jsou jeden nebo více závodníků předjeti o celý okruh nebo vzdají závod mezi 
dvěma spurty, budou to tito závodníci, kteří budou v následujícím spurtu vyloučeni. 
V určitých případech mohou rozhodčí rozhodnout o vyloučení jiného závodníka než po-
sledního závodníka na pásce (například když závodník projede po koberečku). Hlavní 
rozhodčí je odpovědný za konečné rozhodnutí kdo bude vyloučen na základě informací 
od arbitra a ostatních rozhodčích. 
V každém případě rozhodnutí o tom, jaký závodník bude vyloučen musí být přijato a 
oznámeno před tím, než závodníci po vylučovacím spurtu přejedou stíhací metu na pro-
tilehlé rovince. Pokud by nebylo možné přijmout v této lhůtě žádné rozhodnutí, nebude 
až do následujícího spurtu žádný závodník vyloučen. 
Vyloučený závodník musí okamžitě opustit dráhu, pokud tak neučiní bude diskvalifiko-
ván. Hlavní rozhodčí může neutralizovat závod do doby, než vyloučený závodník 
opustí dráhu. 
Vyloučení závodníci musí být klasifikováni v obráceném pořadí podle okamžiku ve kte-
rém byli vyloučeni (první vyloučený závodník je klasifikován poslední, druhý vyloučený 
je klasifikován předposlední atd.) 
Dva poslední závodníci, kteří zůstanou v závodě jedou spurt o 1. a 2. místo. Jejich po-
řadí se stanoví podle pozice předního kola na  cílové pásce. 

D1504. V případě uznané nehody jednoho nebo více závodníků, bude podle rozhodnutí hlavní-
ho rozhodčího závod okamžitě neutralizován na vzdálenost, která odpovídá maximálně 
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takovému počtu okruhů, který se nejvíce blíží délce 1300 m aby bylo umožněno dotyč-
ným závodníkům vrátit se do pelotonu. 
V případě, že všichni závodníci na dráze jsou obětí uznané nehody, závod bude neutra-
lizován po dobu maximálně 3 minuty aby bylo umožněno dotyčným závodníkům vrátit se 
na dráhu. 
Neutralizace je signalizována žlutým praporkem na cílové čáře a všichni závodníci na 
dráze musí jet v uzavřené skupině a mírnou rychlostí. Pozice jakéhokoliv závodníka 
v úniku nebo odpadlého ze skupiny v okamžiku nehody se nepočítá. 
Závod je znovu odstartován v okamžiku stažení žlutého praporku a výstřelu pistole star-
téra. Každý závodník, který není schopen v tomto okamžiku znovu zahájit závod bude 
vyloučen a jeho pozice bude určena podle okamžiku jeho vyloučení. 
V následujícím okruhu po znovu odstartování závodu se zvonem oznamuje zahájení 
dalšího vylučovacího spurtu.  
S výjimkou případu, kdy jsou všichni závodníci na dráze obětí uznané nehody, pak od 
okamžiku kdy zbývají na dráze pouze 4 závodníci a méně, žádna neutralizace již nebu-
de přiznána a každý závodník, který nedokončí závod bude vyloučen a jeho umístění 
bude určeno podle okamžiku jeho vyloučení. 
V případě, že nebude možné přesně určit pořadí závodníků, kteří nebyli schopni se do 
doby vypršení neutralizace vrátit do závodu, budou tito závodníci klasifikování ex-aequo 
na posledním místě, které je v tomto okamžiku k dispozici. 

D1505. V případě dohody mezi závodníky budou dotyční závodníci diskvalifikováni. 
D1506. Případný zisk okruhu se nepočítá. 

Italský vylučovací závod - první závodník odstupuje 
D1507. Start je letmý, předchází mu neutrální okruh. 
D1508. Po určeném počtu okruhů uvedeném v rozpisu závodu je vždy vítěz spurtu odvolán. 

Vítěz prvního spurtu se stává vítězem závodu, vítěz druhého spurtu je druhým v pořadí 
atd. 

D1509. Časoměřič měří čas průběžně a každému vítězi jej zaznamenává. 
D1510. Odvolaní vítězové spurtů musí zachovat přímý směr jízdy bez náhlého zpomalení do té 

doby, kdy už nemohou překážet žádnému závodníkovi v jízdě. Teprve potom opustí zá-
vodní dráhu. 

HHAANNDDIICCAAPPYY  
D1511. Handicapy mohou být uspořádány jako závody jednotlivců, nebo jako závody dvojic, a 

to buď jako handicapy metrové nebo bodovací. 
Handicapy metrové 

D1512. Při handicapech metrových se slabším závodníkům dávají k dobru metrové vzdálenos-
ti. 

D1513. Handicapy musí být dobře propočítány, aby nejlepší závodník, začínající na startovní 
čáře, mohl během závodu zlikvidovat handicap nejpozději v posledním okruhu. Největší 
handicap může dosáhnout nejvýše 10 % celé délky závodu. Odstupy mezi jednotlivými 
závodníky jsou stejné, ne kratší než 5 metrů. Proti propočítání handicapu nemohou zá-
vodníci podat námitky. 

D1514. Při startu se závodníci postaví na mety určené sborem rozhodčích a to na černou 
měřící čáru. Jsou-li dva závodníci určeni na stejnou metu, staví se vedle sebe tak, že 
závodník s nižším startovním číslem stojí na černé měřící čáře. 

D1515. Je-li meta v zatáčce, startují oba závodníci za sebou tak, že závodník s nižším startov-
ním číslem stojí na metě, druhý za ním. 
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D1516. Start je vždy pevný. Závodníci jsou drženi opatrovateli, kteří je při startu postrčí, ne-
smějí však překročit startovní metu. U metrových handicapů nemůže být chybný start. 
Závodník, který by předčasně vyjel, bude ze závodu vyloučen. 

D1517. Start se oznamuje výstřelem ze startovní pistole. Startér při tom stojí u závodníka, který 
má proti nejlepšímu závodníkovi největší náskok. 

Handicapy bodovací  
D1518. Bodovací handicapy jednotlivců i dvojic se řídí stejnými pravidly jako bodovací závody 

pouze s tím rozdílem, že slabším závodníkům (dvojicím) se před startem připisují k dob-
ru body. Počet těchto bodů musí být v souladu s délkou závodu. Nesmí se stát, že by 
handicap byl vyrovnán hned v prvních spurtech. 

D1519. Body připsané k dobru platí závodníkům v celkové klasifikaci jen tehdy, získají-li k nim 
během závodu alespoň jediný bod, případně okruh náskoku. 

OOMMNNIIAA  JJEEDDNNOOTTLLIIVVCCŮŮ  
D1520. Omnium je závod složený ze dvou nebo více disciplín pořádaných samostatně a bodo-

vaných určitým způsobem. Způsob bodování musí být přesně uveden v rozpisu závodu. 
Bodování může být vzestupné, nebo sestupné. Výsledek tohoto bodování udává pořadí 
v celkové klasifikaci omnia. 

D1521. V omniu je obvykle první disciplína závod časový, ostatní disciplíny mají charakter 
sprinterský a vytrvalecký. Disciplíny pro tuto soutěž vybírá pořadatel. 

D1522. Handicapy jsou v omniu zakázány. 
D1523. Omnium jednotlivců se může pořádat buď pro závodníky podle specializace (sprinteři, 

stíhači, vytrvalci atd.), nebo pro závodníky bez rozlišení specializace. 
D1524. V omniu vítězí závodník, který ve všech disciplínách omnia získal nejmenší nebo 

největší počet bodů (podle rozpisu závodu). 
D1525. Mají-li dva závodníci v celkové klasifikaci stejný počet bodů, bude lépe klasifikován ten 

závodník, který získal větší počet vítězství v jednotlivých disciplínách, příp. větší počet 
lepších umístění v jednotlivých disciplínách. Mají-li i potom stejné umístění, je rozhodují-
cí umístění v poslední disciplíně. 

D1526. Závodník je povinen startovat ve všech disciplínách omnia, do nichž se probojoval ze 
závodu časového nebo ve všech vypsaných disciplínách. 

D1527. Nedokončí-li závodník některou disciplínu vlastní vinou, je vyloučen z celkové klasifika-
ce omnia a nesmí nastoupit k další disciplíně. Výjimku tvoří pouze nezaviněná porucha 
kola nebo pád. 

Omnium jednotlivců – systém mistrovství světa  
D1528. Toto omnium se skládá ze šesti závodů, které se jedou ve dvou dnech s počtem startu-

jících maximálně ve výši limitu stanoveném pro dráhy (čl. D0207) v tomto pořadí: 
1) Okruh dráhy  s letmým startem 
2) Bodovací závod 

Muži elite  30 km, Ženy elite 20 km, Junioři  15 km, Juniorky 10 km 
(viz tabulku čl. D1005 pro počet okruhů a bodovacích spurtů podle délky dráhy) 

3) Vylučovací závod 
4) Stíhací závod jednotlivců 

Muži elite  4000 m, Ženy elite  3000 m, Junioři  3000 m, Juniorky 2000 m 
(bez finále, v každé jízdě startují vždy 2 závodníci v pořadí podle celkové klasifi-

kace po vylučovacím závodě)  
5) Scratch (podle tabulky čl. D1202) 

Muži elite  15 km, Ženy elite 10 km, Junioři 10 km, Juniorky 7,5 km 
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6) Časový závod s pevným startem 
Muži elite  1000 m, Ženy elite  500 m, Junioři 1000 m, Juniorky 500 m 
(v každé jízdě startují vždy 2 závodníci v pořadí podle celkové klasifikace po zá-

vodě scratch) 
V závodech, ve kterých počet přihlášených závodníků překročí limit stanovený pro dráhy 
(čl. D0207) a neexistuje systém kvalifikace pro stanovení maximálního počtu startují-
cích, jejich výběr musí být proveden následovně: 
Všichni přihlášení závodníci musí nejprve startovat v kvalifikačních jízdách v bodovacím 
závodě, které se pojedou na počet okruhů a bodovacích spurtů podle délky dráhy jak je 
stanoveno v pravidlech pro kvalifikaci v bodovacím závodě (viz tabulka čl. D1005) 
Kvalifikační jízdy se musí jet tak, aby se kvalifikovali závodníci až do maximálně povole-
ného limitu závodníků na dráze, avšak není nutné aby se kvalifikoval maximální povole-
ný počet závodníků. Z každé kvalifikační jízdy se musí pro závod v omniu kvalifikovat 
vždy stejný počet  závodníků.   
Všichni závodníci, kteří se pro závod v omniu nekvalifikovali, musí být klasifikováni spo-
lečně na posledním místě. Závodníci, kteří nedokončí kvalifikační jízdy nebudou klasifi-
kováni (DNF) 

D1529. Podle možností je časový interval mezi jednotlivými závody nejméně 30 minut. 
D1530. Závodník, který nenastoupí na start jednoho ze závodů nesmí již nastoupit k dalším 

závodům a bude považován za závodníka, který závod vzdal. V celkových výsledcích 
bude uveden na konci s poznámkou „nedokončil“ (DNF). 
Pro bodovací závod, eliminační závod a scratch musí být závodníci seřazení na startu 
za sebou podél bariéry a ve sprinterském území v pořadí podle startovní listiny. Toto po-
řadí musí být stanoveno na základě aktuálního pořadí v omniu. 

D1531. Z každého jednotlivého závodu omnia jsou vyhotoveny kompletní výsledky. Výsledky 
dosažené závodníky jsou po každém závodě sečteny. Vítězem omnia je závodník, který 
dosáhl nejnižšího celkového součtu pořadí v jednotlivých závodech. 
Všem závodníkům, kteří nedokončili nebo byli vyloučeni ze závodu Scratch nebo Bodo-
vacího závodu, bude přiděleno pořadí odpovídající poslednímu místu v příslušném zá-
vodě, jaké je v daném okamžiku k dispozici. Navíc tito závodníci budou penalizováni 
v celkové klasifikaci omnia počtem bodů odpovídajícím poslednímu místu v disciplíně 
Okruh dráhy s letmým startem. 
V případě scratch, pokud závodník nedokončí závod z důvodu pádu nebo se nemůže 
vrátit v posledním kilometru na dráhu, bude mu přiděleno pořadí odpovídající poslední-
mu místu, jaké je v tomto závodě k dispozici. 

D1532. V případě rovnosti součtu pořadí v celkové klasifikaci, bude lépe klasifikován ten zá-
vodník, který dosáhl lepšího součtu časů v závodech na čas (součet časů v závodech 
1+4+6) 

OOMMNNIIAA  DDRRUUŽŽSSTTEEVV  
D1533. Omnium družstev může být uspořádáno jako: 

a) omnium dvojic 
b) omnium vícečlenných družstev (utkání družstev) 

D1534. Omnium dvojic může být uspořádáno tak, že každá disciplína je závod dvojic, nebo 
startují v každé disciplíně jednotlivci střídavě, nebo jedou oba členové dvojice všechny 
disciplíny jako jednotlivci a závod dvojic společně. 

D1535. V každém omniu dvojic se jede jako první vždy závod časový a jako poslední se jede 
závod dvojic. 
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D1536. Omnium vícečlenných družstev (utkání družstev) se skládá obvykle z těchto disciplín: 
1 km s pevným startem, závod tandemů, sprint, stíhací závod jednotlivců, stíhací závod 
družstev, bodovací závod jednotlivců a utkání vytrvalců za motorovými vodiči. 

D1537. Při zásahu vyšší moci budou omnia podle rozhodnutí pořadatele po konzultaci s roz-
hodčími závodu buď dokončena nebo zrušena.    

OOKKRRUUHH  DDRRÁÁHHYY  SS  LLEETTMMÝÝMM  SSTTAARRTTEEMM  
D1538. Okruh dráhy s letmým startem je závod na čas s letmým startem od cílové mety na 

jeden okruh za účelem klasifikovat startující pro závod v omniu. 
Délka, na které se měří čas, nepřesáhne 250 metrů. 

D1539. Závodníci startují v pořadí určeném rozhodčími. 
D1540. Závodník vyjíždí na dráhu v okamžiku, když projel předcházející závodník, který sepnul 

časomíru. 
D1541. Závod se jede (zahrnuje se rozjezd a jeden měřený okruh) podle délky dráhy: 

pro  dráhy  250 metrů a kratší   na 3 ½ okruhu 
pro  dráhy  285,714 metrů   na 3 okruhy 
pro  dráhy  333,333 metrů   na 2 ½ okruhu 
pro  dráhy 400 metrů a delší  na 2 okruhy 

D1542. V případě ex-aequo jsou závodníci rozděleni podle nejlepšího času dosaženého na 
posledních 200 metrech. 

D1543. V případě jakékoliv nehody, má závodník právo na opakovaný start. Každému závod-
níkovi je povolen pouze jeden nový start. 

§ 16.  REKORDY 
D1601. České rekordy se evidují na tratích, které jsou stanoveny ČSC. 
D1602. Rekordy ČR jsou registrovány v kategorii mužů (bez rozlišení mezi muži Elite a muži 

Pod 23 let) a žen, bez rozlišení drah jednotně, jak na drahách otevřených či krytých, be-
tonových či dřevěných nebo vysokohorských. 

D1603. V kategorii mládeže (kadeti, junioři a juniorky) jsou rekordy ČR registrovány zvlášť na 
drahách otevřených, zvlášť na drahách krytých. 

D1604. České rekordy vytvořené mimo území ČR, musí odpovídat předpisům platným v ČR. 
D1605. Rekordy mohou být vytvořeny buď při předem nahlášených a povolených rekordních 

pokusech, nebo v dále stanovených disciplinách též při stanovených soutěžích. 
D1606. Při soutěžích konaných v rámci Olympijských her, mistrovství světa, mistrovství Evropy, 

Světového poháru a mistrovství ČR mohou být vytvořeny rekordy na 1 km / 500 m p. s. 
a na příslušných tratích ve stíhacích závodech jednotlivců a družstev i v případě, že 
v nich startují proti sobě na opačných metách dva závodníci (družstva). Při všech re-
kordních pokusech mimo uvedené soutěže a discipliny musí startovat závodník na drá-
ze samostatně. 

České rekordy 
D1607. České rekordy v jednotlivých kategoriích jsou registrovány na následujících tratích : 

BEZ ROZLIŠENÍ DRAH: 
MUŽI 
a) Bez vedení 

I.  S letmým startem: 200 m, 500 m, 
II. S pevným startem: Sprint družstev (výhradně na dráze 250 m), 1 km, 4 km jednotliv-
ci, 4 km čtyřčlenná družstva. 
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b) S vedením motorového vodiče - pouze s pevným startem: 50 km, 1 hodina. 
ŽENY 

I. S letmým startem: 200 m, 500 m, 
II. S pevným startem: Sprint družstev (výhradně na dráze 250 m), 500 m, 1 km, 3 km 
jednotlivci, 4 km čtyřčlenná družstva. 

OTEVŘENÁ DRÁHA: 
JUNIOŘI 

I.  S letmým startem: 200 m, 500 m , 1 km, 
II.  S pevným startem: Sprint družstev (výhradně na dráze 250 m),  1 km, 3 km jednotliv-
ci, 4 km čtyřčlenná družstva, 20 km, 1 hodina. 

KADETI 
I.  S letmým startem: 200 m, 500 m, 
II.  S pevným startem: 500 m, 3 km jednotlivci, 3 km čtyřčlenná družstva, 20 km.  

JUNIORKY 
I.  S letmým startem: 200 m , 500 m , 
II. S pevným startem: Sprint družstev (výhradně na dráze 250 m), 500 m, 2 km jed-
notlivci, 3 km tříčlenná družstva, 20 km. 

KRYTÁ DRÁHA: 
JUNIOŘI 

I.  S letmým startem: 200 m, 500 m, 1 km, 
II.  S pevným startem: Sprint družstev (výhradně na dráze 250 m),  1 km, 3 km jednotliv-
ci, 4 km čtyřčlenná družstva, 20 km, 1 hodina  

KADETI 
I.  S letmým startem: 200 m, 500 m, 
II.  S pevným startem: 500 m, 3 km jednotlivci, 3 km čtyřčlenná družstva, 20 km. 

JUNIORKY 
I.  S letmým startem: 200 m, 500 m, 
II. S pevným startem: Sprint družstev (výhradně na dráze 250 m), 500 m, 2 km jed-
notlivci, 3 km tříčlenná družstva, 20 km. 

TTEECCHHNNIICCKKÁÁ  UUSSTTAANNOOVVEENNÍÍ    
Kola, technické podmínky 

D1608. Pro všechny pokusy o rekord musí být použita kola v souladu s Pravidly ČSC, Všeo-
becná ustanovení, § 15 Závodní kola a sportovní úbor včetně zákazu použití volnoběž-
ného kolečka, přehazovačky a brzd. 

D1609. Na drahách, které mají kobereček, musí být během pokusu položeny zábrany. Zábrany 
se nepokládají jen při pokusech o rekord za motorovým vodičem. 

Provedení startu 
D1610. Povel ke startu je dáván takto: 

- pevný start (ruční měření) – výstřel 
- pevný start (elektrické měření) - hvizd píšťalky 
- letmý start (vždy elektrická časomíra) - mávnutí  praporku (pro kontrolní ruční měř) 
- pevný start ve dvojici nebo ze startovních bloků - vždy výstřel 

D1611. Časoměřiči stojí vždy těsně u startu, dále pak po celou dobu pokusu těsně u cílové 
pásky a měřených met. 

D1612. Při letmém startu musí závodník začít pokus o rekord projetím startovní metou vyzna-
čenou po celé šířce závodní dráhy a může se, pokud to dráha umožní, rozjet k pokusu z 
výšky zatáčky. 



 

Aktualizace 25.2.2013 

51/86 

D1613. Při pevném startu na standardních drahách a při pokusu na 1 hodinu stojí závodník na 
startovní metě na černé měřící čáře. Rozhodčí, který ho drží, jej nesmí ani rozkývat, ani 
odstrčit, jinak se start považuje za chybný a musí se opakovat. 

D1614. Při pevném startu na drahách nestandardních musí být start k pokusům na vzdálenost 
umístěn tak, aby závodník dokončil svůj pokus na cílové pásce. Pro pevné starty se do-
poručuje použití startovních bloků. 

D1615. Start se bude opakovat, když závodník při pevném startu odstartuje předčasně, tj. před 
povelem startéra. 

Měření času 
D1616. Pokusy o rekordy s letmým startem musí být měřeny elektricky, zároveň však i ručně. 

Pokusy o rekordy s  pevným startem mohou být měřeny pouze ručně. 
D1617. Během pokusu o rekord musí rozhodčí zapisovat do připravené tabulky všechny mezi-

časy na všech průjezdních metách. To znamená, že při letmém startu na 500 metrů bu-
de zapsán mezičas na 200 m, při pevném startu pak mezičas na každý kilometr trati, 
stejně tak mezičas na každý okruh. Je to nutné proto, aby při pokusech na 1 hodinu 
anebo při pokusech na nestandardních drahách mohly být v zápise o rekordním pokusu 
překontrolovány výpočty průjezdních časů na každý 1 km. Nebude-li tato tabulka přilo-
žena k oficiálnímu zápisu o překonání rekordu, nemůže být nový rekord uznán. 

D1618. Výpočet  jednotlivých mezičasů, stejně tak jako výpočet výkonu na 1 hodinu se řídí 
podle vzorců uvedených v Příloze 1 Pravidel ČSC, Všeobecná ustanovení. 

D1619. Výkony docílené při elektrickém měření musí být zapsány na setiny nebo tisíciny 
sekundy. Při měření ručním stačí záznamy na desetiny sekundy. 

D1620. Rekordy na 1 hodinu budou vždy zaokrouhleny na celé metry dolů. 
Podmínky překonání rekordu 

D1621. Dosáhne-li několik závodníků téhož dne stejného výkonu, kterým překonají stávající 
český rekord, bude jako rekordman evidován závodník, který tohoto výkonu dosáhl 
nejdříve. 

D1622. Dosažený výkon bude evidován jako český rekord pouze tehdy, pokud nebyl tentýž den 
překonán. 

D1623. Při rekordních pokusech na čas mohou být překonány i rekordy na vzdálenost, což 
musí být zaznamenáno v zápise o rekordech na předepsaném tiskopise. 

D1624. Při rekordních pokusech může závodníka o jízdě informovat pouze jedna předem 
nahlášena osoba, a to znameními pouze optickými, nikoliv zvukovými. 

RREEKKOORRDD  NNAA  11  HHOODDIINNUU    
D1625. Rekord na 1 hodinu je rekordní vzdálenost dosažená za jednu hodinu na kole klasické-

ho typu definovaného Pravidly ČSC, Všeobecná ustanovení, § 15 Závodní kola a spor-
tovní úbor, část Závodní kola, které navíc splňuje následující specifikace:  

● Rám trojúhelníkového tvaru tvořený rovnými trubkami kruhového průřezu o minimálním 
průměru 2,5 cm 
● Řídítka klasického typu o šířce maximálně 50 cm a minimálně 34 cm 
● Dvě kola stejného průměru 65-70 cm včetně pláště 
● Pláště - galusky o minimální šířce 16 mm a maximální 25 mm 
● Kola s drátovým výpletem o počtu drátů 16 minimum a 32 maximum, dráty mohou být 
kruhového, oválného nebo plochého průřezu avšak jejich průřez nesmí přesáhnout 2 mm 
● Ráfky kol nízkého typu netažené a neprofilované - nízký ráfek se rozumí ráfek jehož 
průřez musí být situován do obrysu čtverce o straně 2,2 cm  
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D1626. Závodník musí nosit homologovanou přílbu určenou výhradně k ochraně hlavy. Přílba 
nemá štítek a nemá připojeny nebo zapuštěny do hmoty žádné jiné součástí nebo tvary, 
které mají za účel nebo jsou určeny ke snížení odporu vzduchu.  

D1627. Závodník musí nosit trikot s rukávy a krátké kalhoty, případně v jednom dílu. Je zaká-
záno nošení jakýchkoliv prvků, které mají za účel snížení odporu vzduchu. 

NNEEJJLLEEPPŠŠÍÍ  VVÝÝKKOONNYY  NNAA  DDRRÁÁZZEE    
D1628. České nejlepší výkony na dráze jsou vedeny výhradně v těchto kategoriích a speciali-

zacích: 
Muži: nejlepší výkon na 4 km, nejlepší výkon na 1 hodinu, nejlepší výkon na jednu hodi-
nu s vedením derny 
Ženy. nejlepší výkon na hodinu  
Nejlepší výkon na 4 km je rekordní čas dosažený na 4 km na kole, které je v souladu s 
Pravidly ČSC, Všeobecná ustanovení, § 15 Závodní kola a sportovní úbor, část Závodní 
kola. 
Nejlepší výkon na 1 hodinu je rekordní vzdálenost dosažená za jednu hodinu na kole, 
které je v souladu s Pravidly ČSC, Všeobecná ustanovení, § 15 Závodní kola a sportov-
ní úbor, část Závodní kola. 
Nejlepší výkon na 1 hodinu s vedením derny je rekordní vzdálenost dosažená za jednu 
hodinu na kole za  vodičem derny podle specifikací uvedených v Příloze č.7 těchto pra-
videl. 

D1629. Kolo musí být předloženo ke kontrole dráhové komisi ČSC 15 dní před pokusem o 
rekord. V případě pokusu za vodičem musí být předloženo ke kontrole také derny. 

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVNNÍÍ  ŘŘÍÍZZEENNÍÍ  
Ohlášení pokusu o rekord 

D1630. Každý žadatel, ucházející se o povolení pokusu o rekord, musí nejméně 14 dnů před 
pokusem požádat ČSC písmeně o jeho povolení. V této žádosti musí uchazeč uvést 
přesné datum a hodinu pokusu, místo, vzdálenost, druh startu a pro případ nepřízni-
vého počasí i náhradní termín. Žádost potvrdí oddíl uchazeče a odevzdá sekretariátu 
ČSC. 

D1631.  Neuskuteční-li se pokus o rekord z jakékoliv závažné překážky ani v náhradní den, 
musí uchazeč znovu tímtéž způsobem žádat o povolení a udat nové dva termíny. Vy-
hoví-li ČSC žadateli, oznámí mu to písemně a zároveň vyrozumí a deleguje sbor roz-
hodčích a svého delegáta, který bude pokusu přítomen; vyžádá rovněž na Antidopingo-
vém výboru ČR vyslání antidopingového komisaře a provedení antidopingové kontroly 
v případě úspěšného pokusu. 

D1632. Závodník může požádat o povolení pokusu i při veřejných závodech. Povolení uděluje 
hlavní rozhodčí příslušného závodu pouze v případě, je-li při tomto závodě zajištěna an-
tidopingová kontrola. Pokus musí být zapsán ( i v případě neúspěchu) do zápisu o tomto 
závodě. Bude-li pokus úspěšný, musí být o něm sepsán zápis tak, jak je stanoveno 
v odstavci Zápis o rekordu. 

Úhrada nákladů 
D1633. Veškeré náklady spojené s pokusem, zejména nájem dráhy, úhradu rozhodčím 

(jejich cestovné, stravné a ubytování), náhradu všech nákladů pro vodiče a náklady 
antidopingové kontroly, hradí žadatel přímo na místě, nezřeknou-li se všechny kom-
petentní osoby těchto nákladů. Úhradu těchto nákladů může provést i klub závodníka. 

Rozhodčí 
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D1634. Aby rekord mohl být uznán, musí být pokusu přítomni nejméně 4 rozhodčí včetně 
hlavního rozhodčího, který může vykonávat funkci startéra. Hlavní rozhodčí a jeden 
další rozhodčí musí mít kvalifikaci národní rozhodčí. 

D1635. I když budou mezičasy, konečný čas a konečný výkon měřeny elektricky, musí být 
tyto výkony měřeny zároveň i ručně a to nejméně 3 rozhodčími na dvouručičkových 
nebo  digitálních stopkách. 

Zápis o rekordu 
D1636. Zápis o překonání rekordu na předepsaném formuláři musí být řádně vyplněn, pode-

psán inkoustem nebo propisovací tužkou a musí v něm být uvedeny všechny náležitosti 
(mj. zmínka o položení zábran, značky stopek a elektrické časomíry), i čísla licencí roz-
hodčích, kteří byli pokusu přítomni. Zápis musí podepsat zástupce ČSC. Zápis o rekor-
du se vyhotovuje 1 x.  

D1637. K zápisu o překonání rekordu musí být přiloženy tyto doklady: 
a) při elektrickém měření páska, na níž se čas  automaticky zaznamenává, 
b) při elektrickém a ručním měření tabulka mezičasů na každý okruh a každý kilome-

tr. 
Nebudou-li k zápisu přiloženy tyto náležitosti, nemůže být nový rekord uznán. 

D1638. Zástupce ČSC a hlavní rozhodčí odpovídají za správné provedení pokusu, hlavní 
rozhodčí je pak přímo odpovědný za provedení zápisu o pokusu. 

D1639. Nezdaří-li se pokus o překonání rekordu, není třeba sepsat zápis o rekordu. O výkonu 
však musí být podána alespoň písemná zpráva. 

D1640. Zápis o rekordním pokusu musí být zaslán sekretariátu ČSC nejpozději do 14 dnů ode 
dne pokusu. Jinak nemusí být rekord uznán. 

D1641. Zápisy nedostatečně vyplněné, nebo jakkoliv znehodnocené, budou vráceny hlavnímu 
rozhodčímu, který pak doplněný  nebo přepsaný zápis musí se všemi náležitostmi znovu 
zaslat na ČSC nejpozději do 14 dnů od jeho vrácení. 

D1642. Zápis o překonání českého rekordu přezkoumá po všech stránkách dráhová komise 
ČSC a uzná-li, že zápis je v pořádku předá jej ke schválení prezídiu ČSC. Po schválení 
rekordu bude výkon zapsán do rekordních tabulek. 

Antidopingová kontrola 
D1643. Antidopingová kontrola podle platné Směrnice Antidopingového výboru ČR musí být 

provedena po každém hlášeném rekordním pokusu při němž byl rekord překonán, 
s výjimkou kategorie kadetů, a to jako kontrola soutěžní. 

D1644. Negativní výsledek antidopingové kontroly je v tomto případě nutnou podmínkou uzná-
ní rekordu. 

Zvláštní ustanovení  
D1645. Bude-li český rekord překonán při mistrovství ČR nebo na homologované dráze 

mimo území ČR, bude rekord uznán na základě písemného dokladu o dosaženém 
čase. Tímto dokladem je oficiální výsledková listina podepsaná hlavním rozhodčím. 
Za jeho předání sekretariátu ČSC odpovídá v případě mistrovství ČR pořadatel a 
v případě zahraniční akce vedoucí nebo trenér, který byl rekordu v zahraničí příto-
men. 

D1646. Rekordy dosažené v rámci soutěží uvedených v předchozím článku budou při splnění 
všech ostatních podmínek uznány i v případě, že při nich závodník nebyl určen 
k dopingové kontrole nebo pokud při nich výjimečně nebyla dopingová kontrola prová-
děna. 

D1647. Pokud byl při soutěži závodník určen k dopingové kontrole, je její negativní výsledek 
nutnou podmínkou uznání rekordu.  
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D1648. Dosáhne-li závodník zařazený věkově do nižší kategorie (kadeti, junioři, juniorky) 
rekordního času, který je lepší než rekordní čas na téže trati u vyšší kategorie (juniorů, 
mužů, žen), bude tento závodník zapsán jako držitel rekordů obou kategorií. 

Rekordman ČR na 1 hodinu 
D1649. Rekordmani všech kategorií (junioři, ženy, muži) na 1 hodinu obdrží jako ocenění za 

překonání tohoto rekordu zlatou medaili ČSC. Na líci medaile bude uveden nápis "Re-
kordman ČR na 1 hodinu" a znak ČSC, na rubu bude uvedeno jméno rekordmana, ujetá 
vzdálenost a datum dosažení rekordu. 

§ 17.  TECHNICKÁ SPECIFIKACE A HOMOLOGACE 
VELODROMŮ 

VVEELLOODDRROOMMYY  
D1701. Závody na závodních drahách zapsané do národního kalendáře ČSC se musí pořádat  

na velodromech, které mají platnou homologaci ČSC nebo UCI.  
Homologace velodromů 

D1702. Homologace velodromů pro národní závody ČSC musí odpovídat následujícím poža-
davkům: 

D1703. Stabilita, pevnost materiálů a ukotvení, které tvoří konstrukci velodromu musí odpovídat 
předpisům o stavbách a předpisům bezpečnosti platných v ČR a respektovat specifické, 
geologické a klimatické podmínky v místě stavby. 

D1704. Tyto prvky, stejně jako všeobecná shoda stavby a použitých materiálů s technickými 
normami a předpisy, jsou výhradní odpovědností architekta, stavbyvedoucího,  staveb-
ního dozoru, vlastníka, provozovatele, organizátora nebo jiných osob podle příslušných 
legislativních ustanovení a předpisů. ČSC je zproštěn jakékoliv případné odpovědnosti 
v této záležitosti. 

D1705. Homologace velodromu ČSC se nevztahuje na jeho technické a stavební vlastnosti, ale 
pouze na shodu jeho vnějšího vzhledu s ustanoveními uvedenými v tomto paragrafu. 
ČSC není odpovědný za jakékoliv závady, které nejsou předmětem homologace dráhy 
nebo vznikly nebo se projevují po úředních zjištění na kterých je homologace založena. 

D1706. Homologace velodromů pro mezinárodní závody se provádí podle Pravidel UCI. 

GGEEOOMMEETTRRIIEE  ZZÁÁVVOODDNNÍÍ  DDRRÁÁHHYY  
Forma 

D1707. Vnitřní okraj dráhy tvoří dvě zatáčky spojené souběžnými rovinkami. Vjezd a výjezd ze 
zatáček musí být koncipován tak, aby průjezd zatáčkou byl plynulý. 

D1708. Sklon dráhy je určen ve vztahu k poloměru zatáček a rychlosti dosahované 
v jednotlivých disciplínách.  

Délka 
D1709. Délka dráhy musí být minimálně 133 m a maximálně 500 m. 
D1710. Délka dráhy musí být stanovena tak, aby pro určitý počet projetých půl-okruhů bylo 

dosažena vzdálenost přesně 1 km s přesností měření + 5 cm. 
D1711. Pro mistrovství světa a olympijské hry musí být délka dráhy minimálně 250 m a maxi-

málně 400 m. V zájmu rozvoje dráhové cyklistiky může UCI udělit speciální výjimku pro 
velodromy, které jsou již v provozu..  

D1712. Délka dráhy se měří 20 cm od vnitřního okraje dráhy (horní hrany „koberečku“). 
Šířka 
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D1713. Šířka dráhy musí být konstantní po celé její délce. Homologované dráhy 1. a 2. katego-
rie musí mít šířku minimálně 7 metrů. Ostatní dráhy musí mít šířku v odpovídajícím po-
měru k délce dráhy, nejméně ale 5 metrů. 

Kobereček 
D1714. Jízdní pruh azurově modré barvy zvaný „kobereček“ musí být zřízen po celé délce 

vnitřního okraje dráhy. Šířka tohoto jízdního pruhu musí být minimálně 10% šířky dráhy 
a jeho povrch musí mít stejné vlastnosti jako povrch dráhy. Jakékoliv reklamní nápisy na 
ploše koberečku jsou zakázány. 

D1715. V době kdy je na dráze jeden nebo více závodníků, na koberečku, kromě závodníků 
jedoucích na kolech, žádná jiná osoba ani předmět. 

Bezpečnostní zóna 
D1716.  Počínaje od vnitřního okrajem koberečku, musí být zřízena a vymezena bezpečnostní 

zóna. 
D1717. Když je na závodní dráze závodník, nesmí se kromě rozhodčích, závodníků jedoucích 

na kolech a trenérů těch závodníků, kteří právě jedou na dráze, nacházet v bezpečnost-
ní zóně žádná jiná osoba ani předmět (včetně startovního bloku).  

D1718. Je-li celková šířka bezpečnostní zóny a koberečku menší než 4 metry a existuje-li 
výškové převýšení mezi bezpečnostní zónou a vnitřním prostorem dráhy, je povinné zří-
dit na vnitřním okraji bezpečnostní zóny hrazení o výšce minimálně 90 cm, které zajistí 
pro závodníky nezbytnou bezpečnost. Toto hrazení musí být průhledné a nesmí na něm 
být umístěny žádné reklamní panely. 

D1719. V místech, kde je vnitřní prostor dráhy situován 1,5 m a více pod úrovní bezpečnostní 
zóny, musí být zřízena dodatečná ochrana (ochranné sítě, desky apod.) tak, aby se sní-
žila rizika při případném výjezdu závodníků z dráhy po nehodě.  

D1720. Jsou-li zřízena v ochranném hrazení dvířka, tato musí být opatřena přístupným a 
spolehlivým uzávěrem. Dvířka musí být v průběhu závodů a tréninků uzavřena. 

Profil 
D1721. Příčný řez, vedený v každém bodě dráhy od vnitřního k vnějšímu okraji, musí vykazo-

vat přímočarý profil. V zatáčkách musí být vnitřní okraj dráhy napojen plynulým přecho-
dem na kobereček. 

D1722. V každém bodě dráhy a bezpečnostní zóny, na kolmici vedené z povrchu, musí být 
garantován volný prostor bez jakékoliv překážky do výšky minimálně 3 metry. 

Povrch 
D1723. Povrch dráhy musí být zcela homogenní, hladká plocha. Povolené tolerance roviny 

povrchu dráhy jsou 5 mm na 2 metry. Povrchová úprava musí být stejná ve všech jejích 
aspektech po celém povrchu dráhy. Povrchové úpravy za účelem zlepšení kvality jízd-
ních vlastností pouze na části dráhy jsou zakázány.  

D1724. Barva povrchu dráhy musí umožnit dobrou viditelnost všech vyznačených čar a ohrani-
čení  

ZZNNAAČČEENNÍÍ  ZZÁÁVVOODDNNÍÍ  DDRRÁÁHHYY  
Provedení 

D1725. Všechna ohraničení, čáry, reklamní nápisy nebo jiná značení na dráze musí být prove-
dena takovou barvou nebo takovým produktem, které nekloužou a nemění vlastnosti při-
lnavosti, pevnosti ani homogenity povrchu dráhy. 

D1726. Reklamní nápisy na povrchu dráhy musí být umístěny nad demarkační čárou vodičů 
v podélném pásu, který zahrnuje plochu od 50 cm nad vnějším okrajem této čáry až do 
50 cm od okraje bariéry (vnější okraj dráhy). Jakékoliv reklamní nápisy jsou zakázány 
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v prostoru 1 metr před a 1 metr za metou stíhačů a metou 200 m, stejně tak jako 
v prostoru 3 metry před a 3 metry za cílovou metou. Uvedené vzdálenosti jsou měřeny 
z každá strany od vnějšího okraje bílého pásu příslušné mety. 

D1727. Podélné čáry zmiňované v článcích D-1728 - D-1730 mají konstantní šířku 5 cm. 
Příčné čáry zmiňované v článcích D1731 - D1733 mají konstantní šířku 4 cm. 

Měřící čára 
D1728. 20 cm od vnitřního okraje dráhy je vyznačena čára černé barvy na světlém podkladu 

nebo bílá čára na tmavém pokladu, nazývaná “měřící čára“, která má číslování každých 
10 metrů a vyznačeno každých 5 metrů. Měření délky táto čáry se provádí na jejím 
vnitřním okraji. 

Demarkační čára sprintérů 
D1729. 85 cm od vnitřního okraje dráhy je vyznačena červená čára nazývaná “čára sprintérů“.  

Vzdálenost 85 cm se měří na vnitřním okraji této červené čáry.  
Demarkační čára vodičů 

D1730. V jedné třetině celkové šířky dráhy, avšak minimálně 2,45 m od vnitřního okraje dráhy, 
je vyznačena modrá čára nazývaná „čára vodičů“. 

Vzdálenost se měří na vnitřním okraji této modré čáry.  
Cílová meta 

D1731. Cílová meta je situována na konci rovinky několik metrů před vjezdem do zatáčky a v 
zásadě před hlavní tribunou. 

Cílovou metu tvoří příčná černá čára 4 cm široká umístěná ve středu bílého pásu šířky 72 
cm. 
Značení cílové mety musí být vyvedeno až do výše plné části bariéry dráhy. 
Meta 200 m 

D1732. 200 metrů před cílovou metou je vyznačena napříč dráhy bílá čára od které jsou měře-
ny časy při závodech ve sprintu. 

Meta stíhačů 
D1733. Přesně v polovině rovinek dráhy jsou vyznačeny napříč dráhy, v prodloužení z jedné na 

druhou a středem dráhy, dvě červené čáry, které označují cílové mety stíhacích závodů. 

ZZAAŘŘÍÍZZEENNÍÍ  ZZÁÁVVOODDNNÍÍ  DDRRÁÁHHYY  
Vstupní tunel 

D1734. Vstup do centrálního prostoru dráhy, který je situován ve vnitřním prostoru směrem od 
bezpečnostní zóny, musí být zajištěn jedním nebo více tunely. 

Prostor pro závodníky 
D1735. V centrálním prostoru dráhy musí být zařízeny plochy, kde se mohou závodníci převlé-

kat a rozjíždět. Dále v blízkosti met stíhačů musí být vymezeny pro závodníky čekací 
zóny. 

Vnější bariéra dráhy 
D1736. Vnější okraj dráhy musí být opatřen po celém obvodu ochranným hrazením pro ochra-

nu závodníků a diváků. bariéra musí být stabilní, pevně zakotvená a musí mít celkovou 
výšku nejméně 90 cm. Vnitřní část hrazení musí být zcela vyplněná a vyhlazená do výš-
ky minimálně 65 cm nad dráhou a nesmí mít žádné hrboly ani vystupující části. 

D1737. V místech, kde je vnější prostor dráhy situován 1,5 m a více pod úrovní vnějšího okraje 
povrchu dráhy, musí být zřízena dodatečná ochrana (ochranné sítě, desky apod.) tak, 
aby se snížila rizika při případném výjezdu závodníků z dráhy po nehodě. 

D1738. Barva vnějšího hrazení dráhy musí být v ostrém kontrastu s barvou povrchu dráhy. 
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D1739. Jsou-li zřízena ve vnějším hrazení dvířka, tato musí být povinně otvíratelná vnějším 
směrem od dráhy a musí být patřena přístupným a spolehlivým uzávěrem. Dvířka musí 
být v průběhu závodů a tréninků uzavřena. 

Ukazatel okruhů a zvon 
D1740. Ukazatel okruhů, dobře viditelný pro závodníky i diváky a zvon, dobře slyšitelný v celém 

prostoru velodromu, musí být umístěny v blízkosti cílové mety. 
D1741. Pro stíhací závody musí být zvon a ukazatel okruhů umístěny v blízkosti met stíhačů na 

obou stranách dráhy. 
Časomíra 

D1742. Na dráze musí být instalován systém měření časů se startovními bloky, startovacími 
hodinami, kontaktní pásky a elektronický informační panel (pro ukazování časů na 
zlomky sekundy, počet okruhů, bodů apod.)  

Osvětlení 
D1743. Na velodromu musí být instalováno přiměřené osvětlení, které odpovídá platným 

bezpečnostním předpisům ČR. 
D1744. Systém osvětlení musí být zdvojen nouzovým zdrojem nezávislým na elektrické síti, 

který je schopen zajistit okamžitě intenzitu osvětlení minimálně 100 LUX po dobu 5 mi-
nut. 

D1745. Při trénincích bez diváků musí mít kolmé osvětlení intenzitu minimálně 300 LUX. Při 
soutěžích musí být minimální intenzita osvětlení: 

1400 LUX pro velodromy 1. kategorie 
1000 LUX pro velodromy 2. kategorie 
500 LUX pro velodromy 3 a 4. kategorie 

FFUUNNKKČČNNÍÍ  PPRROOSSTTOORRYY  
Podium pro cílového rozhodčího 

D1746. Podium pro cílového rozhodčího musí být zřízeno na centrálním prostoru přímo proti 
cílové metě.  

Prostor rozhodčí 
D1747. Pro rozhodčí musí být zřízena v centrálním prostoru dráhy vedle cílové mety odpovída-

jící zvýšená plocha (lodžie). 
Prostor pro arbitra 

D1748. Ve vnějším prostoru dráhy musí být zařízeno malé místo pro arbitra. Toto místo musí 
být situováno v klidném, odděleném prostoru ze kterého je umožněn celkový a úplný 
pohled na celou dráhu, jako například v horní část tribuny přímo proti cílové metě. Bě-
hem soutěží musí být instalován systém rádiového spojení mezi arbitrem a ostatními 
rozhodčími, zejména se startérem a hlavním rozhodčím. 

D1749. Na velodromech 1. a 2. kategorie musí být pro arbitra mimo jiné k dispozici systém 
videozáznamu s možností jeho zpomalení a zastavení tak, aby si arbitr mohl promítnout 
všechny části průběhu závodu. Toto zařízení musí být napojeno na televizní obrazovku 
nacházející se v blízkosti cílové mety, aby hlavní rozhodčí měl možnost diskrétně shléd-
nout identický obraz. Arbitrovi musí být k dispozici technik speciálně pověřený ovládá-
ním video zařízení podle jeho pokynů. 

Centrální podium pro startéra 
D1750. Uprostřed centrálního prostoru, přímo proti metám stíhačů, musí být zřízeno podium 

pro startéra, který musí mít k dispozici plochu 3 - 4 m² a které musí být vyvýšeno nad 
úroveň povrchu dráhy  
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HHOOMMOOLLOOGGAACCEE  VVEELLOODDRROOMMUU  
D1751. Při homologaci jsou velodromy zatříděny do 4 kategorií podle technické kvality dráhy a 

jejího zařízení. Kategorie určuje úroveň závodů, které mohou být na velodromu pořádá-
ny jak je uvedeno v následující tabulce: 

KATEGORIE HOMOLOGACE ÚROVEŇ SOUTĚŽÍ 
1 UCI Mistrovství světa a OH 
2 UCI Světový pohár 

Mistrovství Evropy 
Mistrovství světa juniorů 

3 UCI Ostatní mezinárodní závody 
4 ČSC Národní závody ČSC 

 
D1752. Dráhy 1. a 2. kategorie musí odpovídat následujícím kritériím (kalkulováno pro mini-

mální bezpečné rychlosti jdoucí od 85 km/hod až do 110 km/hod.): 
Délka dráhy 250 m 285,714 m 333,333 m 400 m 
Poloměr zatáčky 19 - 25 m 22 - 28 m 25 - 35 m 28- 50 m 
Šířka dráhy 7 - 8 m 7 - 8 m 7 - 9 m 7 - 10 m 

 
D1753. Ostatní dráhy musí být koncipovány tak, aby byla garantována minimální bezpečná 

rychlost 75 km/hod. 
D1754. Žádost o homologaci se podává podle kategorie dráhy na UCI respektive na ČSC. 
D1755. UCI, respektive ČSC si může vyžádat jakoukoliv doplňující dokumentaci. 
D1756. ČSC musí zorganizovat inspekci velodromu v přítomnosti specialisty pověřeného 

provést měření dráhy podle pravidel pod dohledem delegáta UCI respektive ČSC. Při té-
to inspekci musí být provedena praktická zkouška dráhy skupinou závodníků. 

D1757. Všechny výlohy spojené s inspekcí velodromu jsou k tíží žadatele o homologaci. 
V případě inspekce UCI je odpovědným garantem zaplacení těchto výloh ČSC.  

D1758. Delegát UCI, respektive ČSC vypracuje detailní zprávu o inspekci spolupodepsanou 
odpovědnými osobami za měření dráhy. 

D1759. Pokud UCI, respektive ČSC usoudí, že existují fakta, která homologaci neumožňují, 
homologace velodromu nebude provedena. 

D1760. Jakékoliv pozdější změny nebo rekonstrukce prováděné po inspekci velodromu anulují 
jeho homologaci. Nová homologace podléhá postupu uvedenému v článku D1754 - 59. 
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PPŘŘÍÍLLOOHHAA  11  

TABULKY NASAZOVÁNÍ DO ROZJÍŽDĚK VE SPRINTU 
Čísla uvedená ve sloupci "Složení" (1/16 finále, 1/8 finále, 1/4 finále, ½ finále a finále) zname-
nají umístění závodníků v kvalifikaci na 200 m s letmým startem. Čísla závodníků uvedená ve 
sloupci "Označení umístění" znamenají jejich označení pro nasazování do opravných jízd a 
dalších částí závodu. 
 
VŠECHNY KATEGORIE - 24 závodníků - systém mistrovství světa 

Počet 
závodníků 

Systém Rozjížďka Složení 
rozjížděk 

Označení 
vítěz roz-

jížďky 

Označení 
poražený 

Poznámka 

24 1/16 finále 1 N1-N24 WA1   
 12x2  1=12 2 N2-N23 WA2   
 na 1 vítězství 3 N3-N22 WA3  Poražení 
  4 N4-N21 WA4  vyřazeni 
  5 N5-N20 WA5   
  6 N6-N19 WA6   
  7 N7-N18 WA7   
  8 N8-N17 WA8   
  9 N9-N16 WA9   
  10 N10-N15 WA10   
  11 N11-N14 WA11   
  12 N12-N13 WA12   
12 1/8 finále 1 WA1-WA12 WB1 LB1  
 6x2  1=6 2 WA2-WA11 WB2 LB2  
 na 1 vítězství 3 WA3-WA10 WB3 LB3  
  4 WA4-WA9 WB4 LB4  
  5 WA5-WA8 WB5 LB5  
  6 WA6-WA7 WB6 LB6  
 Opravy 1 LB1-LB4-LB6 WR1  Poražení 
 2x3  1=2 2 LB2-LB3-LB5 WR2  klasifikováni na 

9.-12. místě 
(časy na 200 m) 

 
N Pořadí v kvalifikaci 200 m 
W Vítězové 
L Poražení 
R Opravy 
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VŠECHNY KATEGORIE - 24 závodníků - systém mistrovství světa - pokračování tabulky 
Počet 

závodníků 
Systém Rozjížďka Složení 

rozjížděk 
Označení 
vítěz roz-

jížďky 

Označení 
poražený 

Poznámka 

8 ¼ finále 1 WB1-WR2 WC1 LC1  
 4x2  1=4 2 WB2-WR1 WC2 LC2 Poražení 
 na 2 vítězství 3 WB3-WB6 WC3 LC3 o 5.-8. místo. 
  4 WB4-WB5 WC4 LC4  
4 ½ finále 1 WC1-WC4 WD1 LD1  
 2x2  1=2 2 WC2-WC3 WD2 LD2  
 na 2 vítězství      
 Finále 1 LD1-LD2 3. místo 4. místo  
 2x2  1=2 2 WD1-WD2 1. místo 2. místo  
 na 2 vítězství      

 
W Vítězové 
L Poražení 
R Opravy 
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VŠECHNY KATEGORIE - 18 závodníků 
Počet  
závodníků 

Systém Rozjížďka Složení 
rozjížděk 

Označení 
vítěz rozjížďky 

Označení 
ostatní 

18 1. kolo 1 N1-N18 1A1 1A2 
 9x2  1=9 2 N2-N17 2A1 2A2 
  3 N3-N16 3A1 3A2 
  4 N4-N15 4A1 4A2 
  5 N5-N14 5A1 5A2 
  6 N6-N13 6A1 6A2 
  7 N7-N12 7A1 7A2 
  8 N8-N11 8A1 8A2 
  9 N9-N10 9A1 9A2 
 Opravy 1 1A2-6A2-9A2 1B Poražení 
 3x3  1=3 2 2A2-5A2-7A2 2B vyřazeni 
  3 3A2-4A2-8A2 3B  
12 1/8 finále 1 1A1-3B 1C1 1C2 
 6x2  1=6 2 2A1-2B 2C1 2C2 
  3 3A1-1B 3C1 3C2 
  4 4A1-9A1 4C1 4C2 
  5 5A1-8A1 5C1 5C2 
  6 6A1-7A1 6C1 6C2 
 Opravy 1 1C2-4C2-6C2 1D Poražení 
 2x3  1=2 2 2C2-3C2-5C2 2D o 9.-12. poř. 
8 ¼ finále 1 1C1-2D 1F  
 4x2  1=4 2 2C1-1D 2F Poražení 
 na 2 vítězství 3 3C1-6C1 3F o 5.-8. poř. 
  4 4C1-5C1 4F  
4 ½ finále 1 1F-4F Vítězové  Poražení 
 2x2  1=2 2 2F-3F o 1.-2. poř. o 3.-4. poř. 
 na 2 vítězství   na 2 vítězství na 2 vítězství 
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VŠECHNY KATEGORIE - 16 závodníků - systém světový pohár  
Počet 
závodníků 

Systém Rozjížďka Složení 
rozjížděk 

Označení 
vítěz 
rozjížďky 

Označení 
poražený 

 
Poznámka 

16 1/8 finále 1 N1-N16 WA1 LA1 Poražení 
 8x2  1=8 2 N2-N15 WA2 LA2 jedou finále B 
 na 1 vítězství 3 N3-N14 WA3 LA3 pro klasifikaci 
  4 N4-N13 WA4 LA4 na 9.-16. místě 
  5 N5-N12 WA5 LA5  
  6 N6-N11 WA6 LA6  
  7 N7-N10 WA7 LA7  
  8 N8-N9 WA8 LA8  
8 ¼ finále 1 WA1-WA8 WB1 LB1  
 4x2  1=4 2 WA2-WA7 WB2 LB2 Poražení 
 na 2 vítězství 3 WA3-WA6 WB3 LB3 o 5.-8. místo. 
  4 WA4-WA5 WB4 LB4  
4 ½ finále 1 WB1-WB4 WC1 LC1  
 2x2  1=2 2 WB2-WB3 WC2 LC2  
 na 2 vítězství      
 Finále 1 WC1-WC2 1. místo 2. místo  
 2x2  1=2 2 LC1-LC2 3. místo 4. místo  
 na 2 vítězství      

 
 

VŠECHNY KATEGORIE - 16 závodníků - systém světový pohár - FINÁLE B 
Počet 
závodníků 

Systém Rozjížďka Složení 
rozjížděk 

Označení 
vítěz 
rozjížďky 

Označení 
poražený 

 
Poznámka 

8 ¼ finále B 1 LA1-LA8 WB1 LB1 Poražení 
 4x2  1=4 2 LA2-LA7 WB2 LB2 klasifikováni na 
 na 1 vítězství 3 LA3-LA6 WB3 LB3 13.-16. místě 
  4 LA4-LA5 WB4 LB4 (časy na 200 m) 
4 ½ finále B 1 WB1-WB4 WC1 LC1  
 2x2  1=2 2 WB2-WB3 WC2 LC2  
 na 1 vítězství      
 Finále B 1 LC1-LC2  11. místo  12. místo   
 2x2  1=2 2 WC1-WC2 9. místo 10. místo  
 na 1 vítězství      

 
N Pořadí v kvalifikaci 200 m 
W Vítězové 
L Poražení 
R Opravy 
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VŠECHNY KATEGORIE - 12 závodníků  
Počet  
závodníků 

Systém Rozjížďka Složení 
rozjížděk 

Označení 
vítěz rozjížďky 

Označení 
ostatní 

12 1/8 finále 1 N1-N12 1A1 1A2 
 6x2  1=6 2 N2-N11 2A1 2A2 
  3 N3-N10 3A1 3A2 
  4 N4-N9 4A1 4A2 
  5 N5-N8 5A1 5A2 
  6 N6-N7 6A1 6A2 
 Opravy 1 1A2-4A2-6A2 1B Poražení 
 2x3  1=2 2 2A2-3A2-5A2 2B o 9.-12. poř. 
8 ¼ finále 1 1A1-2B 1C  
 4x2  1=4 2 2A1-1B 2C Poražení 
 na 2 vítězství 3 3A1-6A1 3C o 5.-8. poř. 
  4 4A1-5A1 4C  
4 ½ finále 1 1C-4C Vítězové  Poražení 
 2x2  1=2 2 2C-3C o 1.-2. poř. o 3.-4. poř. 
 na 2 vítězství   na 2 vítězství na 2 vítězství 

 
VŠECHNY KATEGORIE - 9 závodníků 

1. 2. 3.
9 1/4 finále 1. 1 - 6 - 9 1 12 13

3 x 3 2. 2 - 5 - 8 2 22 23
3. 3 - 4 - 7 3 32 33

Opravy 1. 32 - 23 - 13 a
2 x 3 2. 22 - 12 - 33 b

Finále oprav 1 a - b 4
1 x 2

4 1/2 finále 1. 1 - 4
2 x 2 2. 2 - 3
na 2 vítězství

Poražení     
jedou 1x          o 

6.-9. místo
Poražený        je 

5.
Vítězové o 1. - 2. 
poražení o 3. - 4.   
místo na 2 vítězství

Označení umístěníPočet 
záv. Systém Rozj. Složení
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VŠECHNY KATEGORIE - 8 závodníků 

1. 2. 3.
9 1/4 finále 1. 1 - 8 1 12

1 x 2 a 2. 2 - 5 - 7 2 22 23
2 x 3 3. 3 - 4 - 6 3 32 33
Opravy 1. 32 - 23 a
1 x 2 2. 22 - 33 - 12 b
2 x 3 3.
Finále oprav 1. a - b 4
1 x 2

4 1/2 finále 1. 1 - 4
2 x 2 2. 2 - 3
na 2 vítězství

Poražení     
jedou               o 

6.-8. místo
Poražený        je 

5.
Vítězové o 1. - 2. 
poražení o 3. - 4.   
místo na 2 vítězství

Označení umístěníPočet 
záv. Systém Rozj. Složení

 
VŠECHNY KATEGORIE - 7 závodníků  

1. 2. 3.
7 1/4 finále 1. 1 - 7 1 12

2 x 2 a 2. 2 - 6 2 22
1 x 3 3. 3 - 4 - 5 3 32 33
Opravy 1. 32 - 12 a
2 x 2 2. 33 - 22 b

Finále oprav 1. a - b 4
4 1/2 finále 1. 1 - 4

2 x 2 2. 2 - 3
na 2 vítězství

Počet 
záv. Systém Rozj. Složení

Poražení     
jedou 2x            

o 6.-7. místo
Poražený je 5.

Vítězové o 1. - 2. 
poražení o 3. - 4.   
místo na 2 vítězství

Označení umístění

 
VŠECHNY KATEGORIE - 6 závodníků 

1. 2. 3.
6 1/4 finále 1. 1 - 4 - 6 1 12 13

2 x 3 2. 2 - 3 - 5 2 22 23
Opravy 1. 22 - 13 3
2 x 2 2. 12 - 23 4

4 1/2 finále 1. 1 - 4
2 x 2 2. 2 - 3
na 2 vítězství

Poražení     
jedou o 5.-6.    
na 2 vítěz.

Vítězové o 1. - 2. 
poražení o 3. - 4.   
místo na 2 vítězství

Označení umístěníPočet 
záv. Systém Rozj. Složení
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TABULKA ROZJÍŽDĚK TANDEMŮ 
 

počet počet počet počet počet

9 3 3 1 1 1 1 1 1 1ve3 2
8 4 4  -  -  -  -  -  -  -  -

4 4  -  - 2 2  -  -  -  -
7 2 2 1 1 2 2  -  - 1 1
6 3 3  -  -  -  - 1 1  -  -
5 1 1 1 1  -  - 1 2  -  -
4 2 2  -  -  -  -  -  -  -  -

6  -  -  -  -  -  -  -  -  -
3 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -
2 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -

2 (4)
 - (5)
 - (6)
 - (7)

Celkem 
postu- 
pujepostu- 

pují

4
4

8 (1)
4 (2)
6 (3)

4

Počet 
startu- 
jících postu- 

pují
postu- 
pují

postu- 
pují

Opravy

postu- 
pují

Rozjíždky
po 2 po 3 po 2 po 3

Finále oprav

 
 
(1) Finále oprav se zúčastní poražení z opravných jízd. 
(2) Čtvrtfinále, ze kterého se do půlfinále kvalifikují 4 vítězové 4 rozjížděk, pořádaných na 2 

vítězství. 
(3) Rozjížďky, z nichž se při 8 startujících do čtvrtfinále v 6 soutěžích kvalifikují 4 vítězové 

rozjížděk a 2 vítězové opravných jízd 
(4) Půlfinále, ze kterého se do finále kvalifikují 2 vítězové 2 rozjížděk, pořádaných na 2 

vítězství. 
(5) Finále o 1. - 4. místo při jízdách každý s každým na jedno vítězství. 
(6) Finále o 1. - 3. místo při jízdách každý s každým na jedno vítězství. 
(7) Finále o 1.- 2. místo (poražení z půlfinále (4) jedou finále 3.-4. místo na dvě vítězství , 

poražení ze čtvrtfinále (2)jedou systémem 2 rozjížděk a finále vítězů a poražených těchto 
rozjížděk o 5. - 6. a 7. - 8. místo) - finále o 1.-2. Místo vždy na dvě vítězství. 
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SESTAVENÍ JÍZD PRO SPRINTERSKÁ KRITERIA  
Arabské číslice označují jednotlivé závodníky podle jejich kvality buď ze sestaveného žebříčku 
před zahájením závodu, anebo podle výsledku předchozího kvalifikačního závodu (kvalifikač-
ních závodů). 
 
POČET STARTUJÍCÍCH: 3 

1. rozjížďka:  2 – 3 
2. rozjížďka:  1 – 3 
3. rozjížďka:  1 - 2 

buď na jedno nebo na dvě vítězství s eventuální jednou nebo dvěma jízdami ve 3 (1 - 2 - 3) 
 
POČET STARTUJÍCÍCH: 4 
a)  systém každý s každým 

1. rozjížďka  2 - 3  4. rozjížďka  1 - 3 
2. rozjížďka  1 - 4  5. rozjížďka  3 - 4 
3. rozjížďka  2 - 4  6. rozjížďka  1 - 2 

buď na jedno vítězství s eventuální jízdou ve 4 (1-2-3-4) nebo na dvě vítězství bez jízdy ve 4. 
b)  systém doplňovací 

1. rozjížďka  2 - 3 - 4  3. rozjížďka  1 - 2 - 4 
2. rozjížďka  1- 3 - 4  4. rozjížďka  1- 2 - 3 

na jedno vítězství s eventuální jízdou ve 4 (1 - 2 - 3 - 4) 
 
POČET STARTUJÍCÍCH: 6 
systém každý s každým 
1. série  a) 3 - 4   3. série  a) 5 – 6  5. série a) 4 - 6 

b) 2 - 5    b) 2 – 3   b) 3 - 5 
c) 1 - 6    c) 1 – 4   c) 1 - 2 

2. série  a) 3 - 6   4. série  a) 4 - 5 
b) 2 - 4    b) 2 - 6 
c) 1 - 5    c) 1 - 3 

na jedno vítězství. 
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POČET STARTUJÍCÍCH: 8 
systémem každý s každým 
1. série a) 4 - 5   4. série  a) 6 – 7  7. série a) 5 - 8 

b) 3 - 6    b) 3 – 8   b) 4 - 6 
c) 2 - 7    c) 2 – 4   c) 4 - 6 
d)1 - 8    d) 1– 5   d) 1 - 2 

2. série  a) 4 - 8   5. série  a) 6 - 8 
b) 3 - 5    b) 5 - 7 
c) 3 - 6    c) 2 - 3 
d) 1 - 7    d) 1 - 4 

3. série  a) 7 - 8   6. série  a) 5 - 6 
b) 3 - 4    b) 4 - 7 
c) 2 - 5    c) 2 - 8 
d) 1 - 6    d)1 - 3 

na jedno vítězství. 
POČET STARTUJÍCÍCH: 9 
systémem "devíti trumfů" 
1. série  a) 3 - 4 - 8  3. série  a) 3 - 6 - 9 

b) 2 - 6 - 7   b) 2 - 5 - 8 
c) 1 - 5 - 9    c) 1 - 4 - 7 

2. série  a) 3 - 5 - 7  4. série  a) 7 - 8 - 9 
b) 2 - 4 - 9   b) 4 - 5 - 6 
c) 1 - 6 - 8    c) 1 - 2 - 3 

na jedno vítězství. 
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SESTAVENÍ JÍZD SPRINTERU PŘI UTKÁNÍ DRUŽSTEV 
Velkými písmeny jsou označena jednotlivá družstva, arabskými číslicemi jednotliví závodníci 
těchto družstev, seřazení v nich podle kvality. 
 
POČET DRUŽSTEV: 2 
a)  každé družstvo se 2 sprintery: 

l. série a) A1 - B2    2. série  a) A2 - B2 
b) A2 - B1     b) A1 - B1 

a eventuální jízdou ve 4 (A1 - A2 - B1 - B2) 
b)  každé družstvo se 3 sprintery: 

l. série a) A3 - B2    2. série  a) A2 - B3 
b) A1 - B3     b) A3 - B1 
c) A2 - B1     c) A1 - B2 

3. série  a) A3 - B3 
b) A2 - B2 
c) A1 - B1 

c)  každé družsto se 4 sprintery: 
ca)  při jízdách ve 2: 

1. série  a) A3 - B4   3. série  a) A4 - B2 
b) A3 - B2    b) A2 - B4 
c) A1 - B4    c) A3 - B1 
d) A2 - B1    d) A1 - B3 

2. série  a) A3 - B4   4. série  a) A4 - B4 
b) A2 - B3   b) A3 - B3 
c) A4 - B1    c) A2 - B2 
d) A1 - B2    d) A1 - B1 

cb)  při jízdách ve 4: 
l. série  a) A1,A2 - B3,B4  2. série  a) A3,A4 - B3,B4 

b) A3,A4 - B1,B2   b) A1,A2 - B1,B2 
POČET DRUŽSTEV: 3 
a)  každé družstvo s jedním sprinterem 

1. jízda: A - B   2. jízda: B - C  3. jízda: A - C 
b)  každé družstvo se 2 sprintery: 

ba) při jízdách ve 2: 
1. série a) A1 - B2   3. série  a) A2 - C2 

b) B1 - C2    b) B2 - C1 
c) A2 - C1    c) A1 - B1 

2. série  a) A2 - B2   4. série  a) B2 - C2 
b) A1 - C2    b) A2 - B1 
c) B1 - C1    c) A1 - C1 

bb) při jízdách ve 4: 
1. jízda  A1, A2 - B1, B2   2. jízda  B1, B2 - C1, C2  3. jízda  A1, A2 - C1, C2 
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c)   každé družstvo se 3 sprintery: 
1. série  a) A3 - B1 - C2 2. série  a) A3 - B2 - C2 

b) A2 - B3 - C1  b) A2 - B1 - C3 
c) A1 - B2 - C3   c) A1 - B3 - C2 

3. série  a) A3 - B3 - C3 
b) A2 - B2 - C2 
c) A1 - B1 - C1 

d)  každé družstvo se 4 sprintery: 
da)  při jízdách ve 2: 

1. série  a) A4 - C4   5. série  a) A4 - C3 
b) A2 - B4    b) A2 - B3 
c) B2 - C2    c) B2 - C1 
d) A3 - C3    d) A3 - C4 
e) A1 - B3    e) A1 - B4 
f) B1 - C1    f) B1 - C2 

2. série  a) B4 - C2   6. série  a) B4 - C1 
b) A2 - C4    b) A4 - B1 
c) A4 - B2    c) A2 - C3 
d) B3 - C1    d) B3 - C2 
e) A3 - B1    e) A3 - B2 
f) A1 - C3    f) A1 - C4 

3. série  a) B3 - C4   7. série  a) B4 - C4 
b) A3 - C2    b) A4 - C2 
c) A2 - B1    c) A2 - B2 
d) B4 - C3    d) B3 - C3 
e) A4 - C1    e) A3 - C1 
f) A1 - B2    f) A1 - B1 

4. série  a) A4 - B3   8. série  a) A4 - B4 
b) B2 - C3    b) B2 - C4 
c) A2 - C1    c) A2 - C2 
d) A3 - B4    d) A3 - B3 
e) B1 - C4    e) B1 - C3 
f) A1 - C2    f) A1 - C1 

db) při jízdách ve 4: 
1. série  a) A3, A4 - B1, B2 3. série  a) A3, A4 - B3, B4 

b) A1, A2 - C3, C4  b) B1, B2 - C3, C4 
c) B3, B4 - C1, C2  c) A1, A2 - C1, C2 

2. série  a) A3, A4 - C3, C4 4. série  a) B3, B4 - C3, C4 
b) A1, A2 - B3, B4  b) A3, A4 - C1, C2 
c) B1, B2 - C1, C2  c) A1, A2 - B1, B2 

 
POČET DRUŽSTEV: 4 
a)  každé družstvo s jedním sprinterem: 

1. série  a) A - D  2. série  a) A – B   3. série  a) A - C 
   b) B –C  b) C – D   b) B - D 
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b)  každé družstvo se 2 sprintery: 
ba)  při jízdách ve 2: 

1. série  a) A1 - B2   4. série  a) A2 - C2 
b) C2 - D1   b) B2 - D2 
c) A2 - B1    c) A1 - C1 
d) C1 - D2   d) B1 - D1 

2. série  a) A1 - C2   5. série  a) A2 - D2 
b) B1 - D2    b) B2 - C2 
c) A2 - C1    c) A1 - D1 

d) B2 - D1    d) B1 - C1 
3. série  a) A2 - B2   6. série  a) A1 - D2 

b) C2 - D2   b) B1 - C2 
c) A1 - B1    c) A2 - D1 
d) C1 - D1   d) B2 - C2 

bb)  při jízdách ve 4: 
1. série  a) A1, A2 - B1, B2 

b) C1, C2 - D1, D2 
2. série  a) A1, A2 - D1, D2 

b) B1, B2 - C1, C2 
3. série  a) A1, A2 - C1, C2 

b) B1, B2 - D1, D2 
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PŘÍKLADY PRO ZJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘI REKORDNÍCH 
POKUSECH 
A.  NA DRAHÁCH STANDARDNÍCH 

1.  Závodní dráha měří 333,33 m. Pokus o rekord na 100 km. Zjistěte výkon na 1 ho-
dinu, když závodník ujel za 3595 sekund 123 okruhů a okruh, ve kterém byla dovr-
šena 1 hodina pokusu ujel za 24,9 sekundy. 
Dosažením výše uvedených hodnot do vzorce č. 3 v příloze 1 Pravidel ČSC Všeo-
becná ustanovení, dostaneme: 

 ms 933,06641
9,24

533,33333,333123 


  

2.  Závodní dráha měří 400 metrů. Pokus o rekord na 20 km. Zjistěte mezičas na 15 
km, když závodník ujel 37 okruhů (tj. 14800 metrů) v čase 19:17,77 minut a okruh, 
ve kterém bude dovršena meta 15 kilometrů (38. okruh) zajel v čase 32,69 sekun-
dy. 
Dosažením výše uvedených hodnot do vzorce č. 4 v příloze 1 Pravidel ČSC Všeo-

becná ustanovení, dostaneme: 
 .min12,34:1912,1174

400
20069,3277,1157 


 sekundt  

 
B.  NA DRAHÁCH NESTANDARDNÍCH 

3.  Závodní dráha měří 350 metrů. Pokus o rekord na 1 hodinu. Zjistěte mezičas na 20 
km, když závodník ujel 57 okruhů (tj.19 950 m) v čase 26:42,00 minut a 58. okruh, 
ve kterém bude dosažena meta 20 km, zajel v čase 28,63 sekund. 
Dosazením výše uvedených hodnot do vzorce č. 4 v příloze 1 Pravidel ČSC Všeo-

becná ustanovení, dostaneme: 

.min09,46:2609,1606
350

5063,2800,1602 


 sekundt  

4. Závodní dráha měří 350 metrů. Pokus o rekord na 20 km. Zjistěte mezičas na 10 
km. 20 km na této dráze obnáší 57 okruhů plus 50 metrů. 10 km je pak 50 metrů 
od startu plus 28 okruhů plus 150 metrů ve 29. okruhu. 28. okruh zajel závodník v 
čase 13:09,97 minut a 29. okruh, ve kterém bude dovršena meta 10 km zajel v ča-
se 27,54 sekund. Dosazením výše uvedených hodnot do vzorce č. 4 v příloze č.1 
dostaneme: 

.min77,21:1377,801
350

15054,2797,789 


 sekundt  
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PŘÍKLAD ZÁPISOVÉ TABULKY PŘI REKORDNÍM 
POKUSU NA ČAS 

Okruh Metrů Čas ohruhu Čas celkový Výpočet času na 
km a po km

Výpočet výkonu na 
čas a po čase

1 350 29,72 29,72
2 700 27,63 57,35 1=1:21,47
3 1050 28,15 1:25,50
4 1400 28,10 1:53,60
5 1750 27,90 2:21,50 2=2:44,92
6 2100 28,12 2:49,62 (1:23,45)
7 2450 28,32 3:17,94
8 2800 28,16 3:46,10 3=4:04,88
9 3150 28,30 4:14,40 (1:19,96)
10 3500 28,15 4:42,55 5=3721,00
11 3850 28,00 5:10,55 4=5:24,48
12 4200 27,86 5:38,41 (1:19,60)
13 4550 27,95 6:06,36
14 4900 27,92 6:34,28 5=6:42,39
15 5250 28,36 7:02,64 (1:17,91)
16 5600 28,42 7:31,06
17 5950 28,85 7:59,91 6=8:04,72
18 6300 29,00 8:28,91 (1:22,23)
19 6650 28,86 8:57,77
20 7000 28,74 9:26,51 7=9:26,51
21 7350 38,62 9:55,13 (1:21,79) 10=7409,78
22 7700 28,51 10:23,64 8=10:48,00 (3688,78)
23 8050 28,43 10:52,07 (1:21,49)
24 8400 28,43 11:20,50
25 8750 28,40 11:48,90 9=12:12,56
26 9100 28,40 12:17,30 (1:24,56)
27 9450 28,52 12:45,82
28 9800 28,50 13:14,32 10=13:32,90
29 10150 27,90 13:42,20 (1:20,34)
atd atd atd atd atd atd

 
Výpočet výkonu v čase a po čase může být tvořen po 5 minutách,po 10 minutách, po 15 minu-
tách, po 20 minutách i po 30 minutách(na 1 hodinu). Čím více se získá těchto údajů, tím věro-
hodnější je tabulka, která má dále sloužit jako vědecko-metodický materiál. 
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NEJLEPŠÍ VÝKON NA HODINU S VODIČEM DERNY 
1. PROVEDENÍ POKUSU   
1.1 Start k pokusu je pevný. Závodník startuje na stíhací metě na černé měřící čáře. 
1.2 Časoměřič musí oznámit zvoncem poslední okruh (to znamená okruh, během kterého 

bude dovršena jedna hodina), když čas zbývající do uplynutí jedné hodiny je nižší než 
průměrný čas dosahovaný závodníkem na jeden okruh dráhy. 

1.3 Pokus je ukončen, když závodník projede stíhací metou na které startoval. Konec poku-
su je oznámen dvojím výstřelem z pistole.   

1.4 Výpočet  výkonu na 1 hodinu se řídí podle vzorce č. 3 uvedeného v Příloze 1, Pravidla 
ČSC, Všeobecná ustanovení. Vypočtená ujetá vzdálenost za 1 hodinu bude vždy zao-
krouhlena na celé metry dolů.  

1.5 Pokud má závodník v posledním okruhu v době mezi dovršením jedné hodiny a koncem 
posledního okruhu nehodu, která neumožní dokončení celého okruhu, vypočte se doplň-
ková vzdálenost na základě času předposledního okruhu. 

1.6 Nový nejlepší výkon na 1 hodinu nemůže být uznán, pokud nebyl stávající výkon překo-
nán nejméně o 1 metr. 

 
2. KOLO 
2.1 Pro pokus o nejlepší výkon na 1 hodinu za vodičem derny musí být použito kolo, jehož 

parametry jsou v souladu s Pravidly ČSC, Všeobecná ustanovení, § 15 Závodní kola a 
sportovní úbor, část Závodní kola. 

 
3. DERNY 
3.1 Derny je motokolo určené jako náhrada za vedení cyklistou na kole, proto jízda v závěsu, 

kterou derny poskytuje musí být pocitově stejná jakou poskytuje jízda v závěsu za cyklis-
tou.  

3.2 Žádná část derny nesmí být obložena kůží, gumou, plstí nebo látkou, které by mohly 
sloužit jako umělý rozrážeč vzduchu.  

3.3 Stroj derny nesmí být v žádném případě opatřen rolnou za zadním kolem 
3.4 Derny musí přesně odpovídat následujícím technickým podmínkám:  
Motor 
3.5 Stroj je opatřen motorem o obsahu maximálně 100 cm³, který pouze pomáhá vodiči při 

jeho šlapání. 
3.6 Použití volnoběžného kolečka je zakázáno, pevné ozubené kolečko je povinné.   
Rám 
3.7 Derny je jednostopý, jednomístný stroj. 
3.8 Stroj, včetně vidlice je vyroben z trubek, které jsou ze všech hledisek podobné trubkám 

používaným pro konstrukci obyčejného kola.  
3.9 Výška rámu, jehož provedení je analogické s rámem kola, je minimálně 560 mm a maxi-

málně 580 mm (vzdálenost měřená od osy šlapání k ose horní rámové trubky). 
3.10 Vzdálenost osy šlapání od země je minimálně 230 mm a maximálně 290 mm. 
3.11 Šířka systému šlapání (včetně pedálů) je maximálně 380 mm. 
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Sedlo 
3.12 Sedlo je kožené, běžného závodního modelu. Maximální délka sedla je 300 mm a jeho 

šířka je minimálně 150 mm a maximálně 180 mm. Sedlo je umístěno na středu rámu (ve 
stejné vzdálenosti napravo a nalevo od osy rámu). 

3.13 Sedlo nesmí být žádným způsobem upravováno. Připojování polštářků, kůží, látek atd. 
sloužících k vytváření doplňkového krytu je absolutně zakázáno.  

3.14 Špice sedla musí být situována: 
a)  450 mm od osy šroubu řízení – platí pro dráhy 200 m a delší 
b)  400 mm od osy šroubu řízení – platí pro dráhy kratší než 200 m 

3.15 Zadní část sedla je situována ve výšce minimálně 870 mm nad zemí. 
Řídítka 
3.16 Řídítka musí být tvořena z jednoho dílu a jejich šířka je maximálně 500 mm (měřeno 

mezi krajními body rukojetí řídítek). 
3.17 Řídítka musí být situována 30 cm pod úrovní hlavy šroubu řízení, která bude ve výšce 

900 mm od země. Rukojeti řídítek budou tudíž situovány 870 mm od země (vzdálenost  
je měřena k horní ploše rukojetí). 
Pro dráhy kratší než 200 m musí být rukojeti řídítek situovány 920 mm od země (vzdále-
nost  je měřena k horní ploše rukojetí). 

3.18 Zadní krajní konce řídítek musí být situovány maximálně 200 mm za osou šroubu řízení. 
Konce řídítek musí být uzavřeny a mohou být obaleny izolační plátěnou páskou. Gumové 
rukojeti zakázány. 

Kola 
3.19 Kola jsou opatřena kovovými ráfky Přední kolo má průměr 600 mm a je opatřeno pneu-

matikou o průřezu 55 mm. 
3.20 Zadní kolo má průměr 700 mm a je opatřeno pneumatikou o průřezu 42 mm. 
Nádrž 
3.21 Nádrž je oválná a musí být upevněna na objímce řízení. Nádrž musí mít průměr 180 mm 

a délku 265 mm. 
Blatníky 
3.22 Blatníky jsou ocelové 
3.23 Šířka zadního blatníku je maximálně 70 mm. Blatník je z jednoho dílu plechu a vytváří 

ochranný kryt kola z obou stran. Konce blatníku musí být upevněny na trubkách rámu 
před osou zadního kola. Výška plechového krytu je 140 mm. Vzdálenost mezi hlavou 
šroubu řízení a kolmicí k zemi, která prochází zadním krajním bodem blatníku je 1250 
mm. Vzdálenost mezi zadní částí sedla a kolmicí k zemi, která prochází zadním krajním 
bodem blatníku je tedy minimálně 500 mm. 

 
4. VÝSTROJ VODIČŮ DERNY 
4.1 Všichni vodiči  musí mít stejnou výstroj: 
a) nátělník s krátkými rukávy v jednoduché struktuře 
b) přiléhavý závodní trikot se zašitými kapsami; dlouhé rukávy jsou povoleny; rozhodčí 

mohou povolit nošení jednoho závodního trikotu navíc 
c) jedny černé přiléhavé krátké kalhoty, které končí v polovině stehen 
d) speciální cyklistické tretry v černé barvě a bílé nebo černé jednobarevné ponožky 
e) jeden pár závodních rukavic nebo jeden pár civilních rukavic bez vložky a bez ohrnuté 

dvojité manžety 
f) pevnou, tvarovanou přílbu typu přílby motorového vodiče; přílba nesmí mít sluchátka ani 

kožené pásky, plstěnce nebo látky, které by mohly sloužit jako umělý rozrážeč vzduchu.         
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5. SCHÉMA DERNY 
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TABULKY NASAZOVÁNÍ DO ROZJÍŽDĚK V KEIRINU 
Keirin 12-14 závodníků 
 
Kvalifikace  – Start  

1. rozjížďka 1 4 5 8 9 12 13 
        
2. rozjížďka 2 3 6 7 10 11 14 
        

 1-14 žebříček závodníků podle klasifikace UCI, národního poháru a losování 
 
Kvalifikace  – výsledky  

1. rozjížďka QA1 QA2 QA3 QA4 QA5 QA6 QA7 

        

2. rozjížďka QB1 QB2 QB3 QB4 QB5 QB6 QB7 

        

 
 

Finále 7 – 12  Start  
Start QA4 QA5 QA6 QB4 QB5 QB6 

 
Finále 1– 6   Start  

Start  QA1 QA2 QA3 QB1 QB2 QB3 
 
Finále 7 – 12  Výsledky  

Pořadí       
 

Finále 1– 6   Výsledky  
Pořadí       
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Keirin 15 závodníků 
 
Kvalifikace – Start  

1. rozjížďka 1 6 7 12 13 

      

2. rozjížďka 2 5 8 11 14 

      

3. rozjížďka 3 4 9 10 15 

      

 1-15 žebříček závodníků podle klasifikace UCI, národního poháru a losování 
 
Kvalifikace – výsledky  

1. rozjížďka  QA1  QA2 QA3 QA4 QA5 

      

2. rozjížďka  QB1  QB2 QB3 QB4 QB5 

      

3. rozjížďka  QC1  QC2 QC3 QC4 QC5 

      

 
 
Opravy  - Start  

1. rozjížďka QA3 QC4 QB4 QB5  

      

2. rozjížďka QB3 QC3 QA4 QA5 QC5 

      

 
Opravy - Výsledky 

1. rozjížďka RA1 RA2 RA3 RA4  

      

2. rozjížďka RB1 RB2 RB3 RB4 RB5 
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1/2 Finále - Start 
1. rozjížďka QA1 QB2 QC2 RB1 RA2 RB3 

       

2. rozjížďka QB1 QC1 QA2 RA1 RB2 RA3 

       

 
1/2 Finále - Výsledky 

1. rozjížďka  SA1  SA2  SA3 SA4 SA5 SA6 

       

2. rozjížďka  SB1  SB2  SB3 SB4 SB5 SB6 

       

 
 
Finále 7 – 12  Start  

Start  SA4 SA5 SA6 SB4 SB5 SB6 
 

Finále 1– 6   Start  
Start  SA1  SA2  SA3  SB1  SB2  SB3 

 
Finále 7 – 12  Výsledky  

Pořadí       
 

Finále 1– 6   Výsledky  
Pořadí       
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Keirin 16-18 závodníků 
 
Kvalifikace – Start  

1. rozjížďka 1 6 7 12 13 18 
       
2. rozjížďka 2 5 8 11 14 17 
       
3. rozjížďka 3 4 9 10 15 16 
       

1-18 žebříček závodníků podle klasifikace UCI, národního poháru a losování 
 
Kvalifikace – výsledky 

1. rozjížďka  QA1  QA2 QA3 QA4 QA5 QA6 

       

2. rozjížďka  QB1  QB2 QB3 QB4 QB5 QB6 

       

3. rozjížďka  QC1  QC2 QC3 QC4 QC5 QC6 

       

 
 

Opravy  - Start  
1. rozjížďka QA3 QC4 QB4 QB5 QC6 QA6 
       
2. rozjížďka QB3 QC3 QA4 QA5 QC5 QB6 
       

 
Opravy - Výsledky 

1. rozjížďka RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 

       

2. rozjížďka RB1 RB2 RB3 RB4 RB5 RB6 
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1/2 Finále - Start 
1. rozjížďka QA1 QB2 QC2 RB1 RA2 RB3 

       

2. rozjížďka QB1 QC1 QA2 RA1 RB2 RA3 

       

 
1/2 Finále - Výsledky 

1. rozjížďka  SA1  SA2  SA3 SA4 SA5 SA6 
       
2. rozjížďka  SB1  SB2  SB3 SB4 SB5 SB6 
       

 
 

Finále 7 – 12  Start  
Start  SA4 SA5 SA6 SB4 SB5 SB6 

 
Finále 1– 6   Start  

Start  SA1  SA2  SA3  SB1  SB2  SB3 
 
Finále 7 – 12  Výsledky  

Pořadí       
 

Finále 1– 6   Výsledky  
Pořadí       
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Keirin 19-20 závodníků 
 
Kvalifikace – Start  

1. rozjížďka 1 6 7 12 13 18  
        
2. rozjížďka 2 5 8 11 14 17 19 
        
3. rozjížďka 3 4 9 10 15 16 20 
        

1-20 žebříček závodníků podle klasifikace UCI, národního poháru a losování 
 
Kvalifikace – výsledky 

1. rozjížďka  QA1  QA2 QA3 QA4 QA5 QA6  

        

2. rozjížďka  QB1  QB2 QB3 QB4 QB5 QB6 QB7 

        

3. rozjížďka  QC1  QC2 QC3 QC4 QC5 QC6 QC7 

        

 
 

Opravy  - Start  
1. rozjížďka QA3 QC4 QB4 QB5 QC6 QA6 QB7 

        

2. rozjížďka QB3 QC3 QA4 QA5 QC5 QB6 QC7 

        

 
Opravy - Výsledky 

1. rozjížďka    RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 

        

2. rozjížďka RB1 RB2 RB3 RB4 RB5 RB6 RB7 
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1/2 Finále - Start 
1. rozjížďka QA1 QB2 QC2 RB1 RA2 RB3 

       

2. rozjížďka QB1 QC1 QA2 RA1 RB2 RA3 

       

 
1/2 Finále - Výsledky 

1. rozjížďka  SA1  SA2  SA3 SA4 SA5 SA6 

       

2. rozjížďka  SB1  SB2  SB3 SB4 SB5 SB6 

       
 
 

Finále 7 – 12  Start  
Start  SA4 SA5 SA6 SB4 SB5 SB6 

 
Finále 1– 6   Start  

Start  SA1  SA2  SA3  SB1  SB2  SB3 
 
Finále 7 – 12  Výsledky  

Pořadí       
 

Finále 1– 6   Výsledky  
Pořadí       
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Keirin 21 závodníků 
 
Kvalifikace – Start  

1. rozjížďka 1 6 7 12 13 18 19 
        
2. rozjížďka 2 5 8 11 14 17 20 
        
3. rozjížďka 3 4 9 10 15 16 21 
        

1-21 žebříček závodníků podle klasifikace UCI, národního poháru a losování 
 

Kvalifikace – výsledky 
1. rozjížďka  QA1  QA2 QA3 QA4 QA5 QA6 QA7 
        
2. rozjížďka  QB1  QB2 QB3 QB4 QB5 QB6 QB7 
        
3. rozjížďka  QC1  QC2 QC3 QC4 QC5 QC6 QC7 
        

 
 

Opravy  - Start  
1. rozjížďka QA3 QB4 QA5 QB6 QC7 
      
2. rozjížďka QB3 QC4 QB5 QC6 QA7 
      
3. rozjížďka QC3 QA4 QC5 QA6 QB7 
      

 
Opravy - Výsledky 

1. rozjížďka RA1  RA2 RA3 RA4 RA5 
      
2. rozjížďka  RB1  RB2 RB3 RB4 RB5 
      
3. rozjížďka  RC1  RC2 RC3 RC4 RC5 
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1/2 Finále - Start 
 

1. rozjížďka QA1 QB2 QC2 RA1 RB2 RC2 
       
2. rozjížďka QB1 QC1 QA2 RB1 RC1 RA2 
       

 
1/2 Finále - Výsledky 

1. rozjížďka  SA1  SA2  SA3 SA4 SA5 SA6 

       

2. rozjížďka  SB1  SB2  SB3 SB4 SB5 SB6 

       
 
 

Finále 7 – 12  Start  
Start  SA4 SA5 SA6 SB4 SB5 SB6 

 
Finále 1– 6   Start  

Start  SA1  SA2  SA3  SB1  SB2  SB3 
 
Finále 7 – 12  Výsledky  

Pořadí       
 

Finále 1– 6   Výsledky  
Pořadí       

 


