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Propozice Giro Chodov 2015, 4. ročník 

 
 
1. Giro Chodov je seriál měřených tréninků na silničních kolech, který proběhne poslední neděli v dubnu  

a v průběhu května. Giro Chodov pořádá TJ Plamen Chodov pod patronací KvSC (Karlovarského svazu cyklistiky). 
Trénink je otevřen všem účastníkům bez ohledu na členství v ČSC. 
Základní myšlenkou pořádání společných měřených tréninků je podpora talentované mládeže a vytvoření podmínek pro 
závodní silniční cyklistiku všech věkových kategorií od 13 let v rámci Karlovarského kraje. 

2. Pořadatel: TJ Plamen Chodov, Jiráskova 773, 357 35 Chodov, www.plamenchodov.cz 

3. Zajištění tréninků: 
František Nádvorník – celkový dohled  
Karel Macán – dohled nad tratěmi 
Bohuslav Václavek Ing. – měření společných tréninků 
  

4. Tréninky započítávané do soutěže: 

Neděle 26. 4. 2015 od 10:00 hod. – Kriterium STARÁ CHODOVSKÁ, součást Poháru KvSC 

Okruh 1,5 km: uzavřená komunikace v obci Stará Chodovská. 
Start v obci Stará Chodovská před penzionem U Sotonů směrem na Chodov, cíl ve stoupání mezi domy. 
Přihlášky předem na http://bikeri.cz/ nejpozději 22.4. do 24:00 hod. 
Registrace, výdej startovních čísel a uhrazení startovného do kritéria a celého seriálu v pensionu u Sotonů St. 
Chodovská od 8:30 do 9:30 hod. 

(příjezd k registraci http://www.gpsies.com/map.do?fileId=gphyqkbclgwxhvcq) 
      Trať: 

- 10 okruhů, 15,5 km: elite, muži masters I, masters II, junioři  
- 7 okruhů, 10 km: muži masters III, kadeti  
- 5 okruhů, 8 km: žáci a žákyně, kadetky, juniorky, ženy, ženy masters 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=cpusbycyxzcgjfub 
 

Neděle 3. 5. 2015 od 10:00 hod. – CHODOVSKÁ ČASOVKA, součást Poháru KvSC 
Časovka jednotlivců do vrchu: Chodov – Vřesová – Tatrovice 
Start v Chodově poblíž Penny 
Přihlášky předem na http://bikeri.cz/ nejpozději 29.4. do 24:00 hod. 
Registrace, výdej startovních čísel a uhrazení startovného v blízkosti startu (stadion ŠAK Chodov) od 9:00 do 9:30 
hod. 
Trať: 8 km, stejná pro všechny kategorie 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=cqrjrcrhezpbwbnl 
 

Sobota 16. 5. 2015 od 14:15 hod. - ZÁVOD DO VRCHU KRASLICE, součást Poháru KvSC 
Uzavřená trať, start na křižovatce Kraslice-Počátky-Luby, směr Luby, registrace, výdej startovních čísel a uhrazení 
startovného v místě startu 12:15-13:30. 
Závěrečné vyhlášení vítězů ve všech kategoriích podle propozic je v kompetenci pořadatele závodu Krasličtí cyklisté.  

        Body se budou započítávat do celkového pořadí Gira. 
Přihlášky předem na http://bikeri.cz/ nejpozději 13.5. do 24:00 hod. 

        Tratě:0,6 km děti; 
1,4 km žáci a žákyně, kadetky, juniorky, ženy, ženy masters; 
2,9 km ostatní kategorie 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=oubjvwqvkqsaaawj    
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Neděle 17. 5. 2015 od 10:00 hod. – NA BLATENSKÝ VRCH, součást Poháru KvSC 
Horská vyjížďka: Chodov–Vřesová–D.Nivy-Jindřichovice-Mezihorská-Tatrovice–Nejdek -Pernink-H. Blatná-Blatenský vrch 
Start v Chodově u atletického stadionu ŠAK v Husově ulici 
Přihlášky předem na http://bikeri.cz/ nejpozději 13.5. do 24:00 hod. 
Registrace, výdej startovních čísel a uhrazení startovného v areálu ŠAK od 9:00 do 9:30 hod. 
Trať: -    26 km, cíl horizont nad Tatrovicemii: žáci a žákyně, kadetky, juniorky, ženy, ženy masters  

- 48 km, cíl Blatenský vrch: ostatní kategorie 
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=fvjfkimqeoytcpoa 

                            
Sobota 30. 5. 2015 od 10:00 hod. – VŘESOVSKÁ ČASOVKA, součást Poháru KvSC, krajský přebor 

Časovka jednotlivců, krajský přebor: Vintířov – lom Jiří - Lomnice a zpět 
Start a cíl před Liaporem ve Vintířově 
Přihlášky předem na http://bikeri.cz/ nejpozději 27.5. do 24:00 hod. 
Registrace, výdej startovních čísel a uhrazení startovného v pensionu u Sotonů St. Chodovská od 9:00 do 9:30 hod. 
Trať: 14 km, stejná pro všechny kategorie 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=lwvurlrwdodqgizv 
 
Neděle 31.5. 2015 od 10:00 hod. – OKOLO VÝSYPKY, součást Poháru KvSC, krajský přebor 

Okruh 27 km: Vintířov – Lomnice – Svatava – Boučí – Vřesová – Vintířov 
Start a cíl před kolejemi ve Vintířově u odbočky do St. Chodovské 
Přihlášky předem na http://bikeri.cz/ nejpozději 27.5. do 24:00 hod. 
Registrace, výdej startovních čísel a uhrazení startovného v pensionu u Sotonů St. Chodovská od 9:00 do 9:30 hod. 

      Trať: - 3 okruhy, 81 km: elite, muži masters I, masters II, junioři 
           - 2 okruhy, 54 km: muži masters III, kadeti 
           - 1 okruh, 27 km: žáci a žákyně, kadetky, juniorky, ženy, ženy masters,  
   http://www.gpsies.com/map.do?fileId=mlpiwvshobzlodal 
      
5. Časy startů a registrace: 

 - start vždy v 10:00 hod.; Závod do vrchu v Kraslicích bude startovat ve 14:15 hod. 

- registrace, výdej startovních čísel a uhrazení startovného do zahajovacího tréninku a do celého seriálu 26. 4. 2015 od 
8:30 do 9:30 hod. v Penzionu U Sotonů ve Staré Chodovské.  

- registrace, výdej startovních čísel a uhrazení startovného do dalších tréninků a nové přihlášky vždy od 9:00 do 9:30 
hod.  

- registrace, výdej startovních čísel a uhrazení startovného na závod v Kraslicích 16. 5. od 12:15 do 13:30 hod. 

 

6. Značení tratí: černé šipky na zeleném podkladu, bílá barva na silnici 
 
7. Vklad:  

do 18 ti let včetně 200,- Kč na celý seriál; na jednotlivé tréninky 50,- Kč 
nad 18 let 350,- Kč na celý seriál; na jednotlivé tréninky 100,- Kč 

Evidenční čísla budou vydána při prvním přihlášení na celý seriál tréninků proti vratné záloze 50,- Kč za číslo. 
 

8. Bodování Gira  

 Body za pořadí v každém tréninku: 
 

Místo Body Místo Body Místo Body 
1. 30 8. 14 15. 5 
2. 27 9. 12 16. 4 
3. 24 10. 10 17. 3 
4. 22 11. 9 18. 2 
5. 20 12. 8 19. 1 
6. 18 13. 7 další 1 
7. 16 14. 6   
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Do celkového hodnocení Gira se započítají nejvyšší dosažené bodové zisky ze čtyř tréninků uvedených v bodě 4. 
 

 Řazení na startu v hromadných trénincích bude podle výkonnostních skupin tak, že nejvýkonnější kategorie (elite, 
masters I, masters II a junioři) budou v prvním balíku a ostatní podle výkonnosti v balíku druhém. 

 Pořadí jezdců bude prováděno u předem přihlášených dle aktuálního celkového pořadí (v prvním závodě dle pořadí 
přihlášek), za těmito závodníky budou řazeni přihlášení na místě dle pořadí přihlášek.  

 O konečném pořadí při rovnosti bodů rozhodují následující kritéria: 

1. větší počet prvních pořadí 
2. větší počet druhých, resp. třetích, čtvrtých, atd. pořadí 

 
9. Kategorie a celkové hodnocení: 

 Giro Chodov 2015 je určeno pro tyto věkové kategorie: 
  

Kategorie Ročník Kategorie Ročník 
M14 Žáci 2001 – 2004 Z14 Žákyně 2001 – 2004 
M16 Kadeti 1999 – 2000 Z16 Kadetky 1999 – 2000 
M18 Junioři 1997 – 1998 Z18 Juniorky 1997 – 1998 
M29 Muži ELITE 1986 – 1995 Z35 Ženy 1980 – 1996 
M39 Masters I 1976 – 1985 Z99 Ženy masters 1979 a starší 
M49 Masters II 1966 – 1975    

M99 Masters III 1965 a starší    
   

 Účastníci se zařazují do kategorií vždy podle věku, který dovršili nebo dovrší v letošním roce bez ohledu na den a 
měsíc narození.  

 V celkovém hodnocení bude vyhodnocen pouze ten účastník, který absolvoval alespoň 4 měřené tréninky, a pak se mu 
započítají nejvyšší bodové zisky dosažené v rámci Gira Chodov 2015. 

 S výjimkou závodu v Kraslicích a krajských přeborů se v jednotlivých vyjížďkách nebude provádět vyhlášení vítězů. 

 Vyhodnocení celého seriálu Giro Chodov proběhne 31. 5. 2015 v areálu penzionu U Sotonů po skončení posledního 
měřeného tréninku.  

 Průběžná tabulka bodování bude aktualizována na stránkách www.bikeri.cz a www.plamenchodov.cz 

 V rámci zajištění stejných podmínek pro závodníky v mládežnických kategoriích jsou omezeny převody. 
Při měřených trénincích bude prováděna kontrola omezených převodů u mládeže (žáci, žákyně, kadeti, 
kadetky, junioři, juniorky). Povolené převody uvedeny v rozpisu silničního poháru. 

 Startovné bude použito na pohonné hmoty pro doprovodná vozidla, medaile pro vítěze, odměnu zdravotníka, nákup 
cen do tomboly a odměnu pro pořadatele zajišťující úvodní kriterium. 

 Pořadatel si vyhrazuje právo změn, případně zrušení jednotlivých tréninků při nízkém počtu účastníků (min. 15), 
extrémně špatné povětrnostní situaci, nebo při zásahu vyšší moci. Pak by se vklad do seriálu upravoval.  

 
10.  Technická pomoc během tréninku:           

 je povolena oprava, výměna kol i celého kola kdekoliv na trati, nesmí ale dojít k narušení průjezdnosti komunikace 

 oprava i výměna kola se provádí vždy na pravé straně mimo komunikaci a vždy při zastavení jezdce i vozidla (v 
případě porušení tohoto pravidla následuje diskvalifikace účastníka/ce).  
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11.  Povinností účastníků je 

dodržovat pravidla silničního provozu a Českého svazu cyklistiky.  Cyklisté se účastní na vlastní 
nebezpečí, pokud jejich zdravotní situace jim dovolí trénink absolvovat a mají kolo v dobrém technickém 
stavu. Ochranná pevná přilba je povinná. Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů a policie.  
Svým podpisem, nebo podpisem zákonného zástupce (u mladších 18 ti let) na presenční listině každý 
účastník potvrzuje, že bude dodržovat výše uvedená ustanovení. 
 
 

12.  Upozornění: 
Měřené tréninky budou (až na dvě výjimky) probíhat za plného silničního 
provozu. Jízda v protisměru (přejetí dělicí čáry) bude považováno za hrubé 
porušení ustanovení a povede k okamžitému ukončení účasti 
(diskvalifikaci) provinilce. 
 

13.  Přihlášky: 
Předem na http://bikeri.cz/ nejpozději ve středu předcházející závodu, do 24:00 hod. nebo v místě registrace 
jednotlivých tréninků v časech, uvedených v bodě 5. 
V přihlášce uveďte příjmení a jméno, rok narození, oddíl/město, případně číslo licence a kód UCI.  
 
 
 
 
 
 

TJ Plamen Chodov podporují 
 

 
 

                                                                  
 


