
                           

 

KM, 04.07.2020  

 

SOKOLOVSKÁ ČASOVKA 2020 
mistrovství Karlovarského kraje v silniční časovce jednotlivců 

součást Cyklistika Karlovarského kraje Poháru v silniční cyklistice 2020 
součást Giro Chodov 2020 

 
Pořadatel:   CYKLO TEAM KILLI a MĚSTO SOKOLOV 
Ředitel závodu: Ludvík Killinger, Seifertova 1837, 356 01 Sokolov, tel.: 608 211 216, e-mail: info@cyklokilli.cz  
 

Termín:   Neděle 12. července 2020 od 12:30 hod., prezence od 8:30 do 10:00 hod. 
 
Registrace:   předem do čtvrtka 9. 7. 2020 do 24 hod. na www.plamenchodov.cz 

nebo 12. 7. 2020 od 8:30 do 10:00 hod. Městský dům kultury Sokolov 

Prezence:   12.7. 2020 od 8:30 do 10:00 hod. Městský dům kultury Sokolov 
 

Startovné:  mládež do 18 let včetně 100 Kč, dospělí 250 Kč  (platba při prezenci v Městském domě kultury Sokolov) 
  
Trať:    18,8 km, profil mírně zvlněný 

2 okruhy od Kamenného Dvora směrem na Černý Mlýn a zpět 
https://en.mapy.cz/zakladni?planovani-
trasy&x=12.5516579&y=50.1062026&z=16&rc=9ckEsxYB4q9creJxYJx29ckFexYBIh&rs=coor&rs=
coor&rs=coor&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rut=1 

 

Start:   první startující cca ve 12:30 hod. (po odstartování všech účastníků MČR Masters časovka dvojic) 
další startující v minutových intervalech dle pořadí při prezenci 
Příjezd ke startu je možný pouze po dálnici přes EXIT 156 Kamenný Dvůr/Kynšperk či od Kynšperka, 
parkování možné pouze mimo závodní trať! 
 

Kategorie: 

kategorie ročník narození kategorie ročník narození 

M14 Starší žáci 2006 – 2007 Z14 Starší žákyně 2006 – 2007 

M16 Kadeti 2004 – 2005 Z16 Kadetky 2004 – 2005 

M18 Junioři 2004 – 2003 Z18 Juniorky 2002 – 2003 

M29 Muži ELITE 1991 – 2001 Z35 Ženy 1985 – 2001 

M39 Muži masters I 1981 – 1990 Z99 Ženy masters 1984 a starší 

M49 Muži masters II 1971 – 1980 

  M59 Muži masters III 1961 – 1970 

M99 Muži masters IV 1960 a starší 

 
Pravidla:  Silniční časovka jednotlivců, starty v intervalu 1 minuty. 

Závod se řídí pravidly ČSC a ustanovením tohoto rozpisu. Cyklisté se účastní na vlastní nebezpečí, pokud jejich zdravotní 
situace jim dovolí závod absolvovat a mají kolo v odpovídajícím technickém stavu. Ochranná pevná přilba je povinná. 

Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Všichni účastníci jsou povinni poslechnout pokynů 
pořadatelů, rozhodčích a policie. Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn. Měření časů čipovou technologií. 

Pro závodníky v mládežnických kategoriích (M14, M16, M18, Z14, Z16, Z18) jsou omezeny převody.  
Kategorie m/1 otáčku kliky   (převod) Kategorie m/1 otáčku kliky   (převod) 

Žáci a žákyně starší 6,17                 (52x18) Junioři a juniorky 7,93                 (52x14) 

Kadeti a kadetky 6,94                 (52x16)   
 

Závod se koná na silnici uzavřené pro motorová vozidla. Doprovodná vozidla nejsou povolena! 
 
Výsledky a ceny:  

V rámci Mistrovství Karlovarského kraje v silniční časovce budou vyhodnoceni pouze závodníci s klubovou příslušností 
nebo bydlištěm v Karlovarském kraji. Vyhlášení výsledků proběhne na náměstí Budovatelů v Sokolově do 60 min. po dojezdu 

posledního závodníka do cíle. Medaile pro první tři v každé kategorii.  
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