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GIRO CHODOV 2019 
 
 

 
 
 

1. Giro Chodov je 8. ročník seriálu osmi (pro kategorii do 14 let sedmi) měřených tréninků na silničních kolech. 

Pořadatelem je TJ Plamen Chodov pod patronací Cyklistiky Karlovarského kraje (CKK). 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, z.s., Jiráskova 780, 357 35 Chodov, www.plamenchodov.cz 

3. Zajištění tréninků: 
František Nádvorník – celkový dohled 
Karel Macán – dohled nad tratěmi 

Bohuslav Václavek – měření společných tréninků 

  
 

4. Tréninky započítávané do soutěže: 

Sobota 27. 4. 2019 od 15:00 hod. – CHODOVSKÁ ČASOVKA 
Časovka jednotlivců do vrchu 

Registrace, prezence: Penzion U Sotonů Stará Chodovská od 13:30 do 14:30 hod. 
Trať: Stará Chodovská – Vřesová – horizont před Mezihorskou 

7,7 km, stejná pro všechny kategorie 
https://mapy.cz/zakladni?planovani-
trasy&x=12.7026275&y=50.2647274&z=14&rc=9dJ84xYtS4eW93zv9dA6HxZAbv&rs=coor&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c
%22%3A111%7D&rt=&rt=&rt=&xc=%5B%5D 

 

Neděle 28. 4. 2019 od 10:00 hod. – OKOLO VÝSYPKY 
Registrace, prezence: Pension u Sotonů Stará Chodovská od 8:30 do 9:30 hod.  

Start a cíl: před kolejemi ve Vintířově u odbočky do Staré Chodovské 
Trať: okruh 27 km: Vintířov – Lomnice – Svatava – Boučí – Vřesová – Vintířov 

3 okruhy, 81 km: elite, muži masters I, masters II, junioři 

           2 okruhy, 54 km: muži masters III, muži masters IV, kadeti 
           1 okruh, 27 km: starší žáci a žákyně, kadetky, juniorky, ženy, ženy masters 

  http://www.gpsies.com/map.do?fileId=mlpiwvshobzlodal 
 
Neděle 5. 5. 2019 od 10:00 hod. – NA BLATENSKÝ VRCH  

Registrace, prezence: Penzion U Sotonů Stará Chodovská od 8:30 do 9:30 hod. 

Trať: Chodov-Vřesová-D.Nivy-Boučí-Lomnice-Vřesová-Mezihorská-Nejdek-Pernink-Horní Blatná-Blatenský vrch 

33 km, cíl horizont před Mezihorskou: starší žáci a žákyně, kadetky, juniorky, ženy, ženy masters; 
60 km, cíl Blatenský vrch: ostatní kategorie 
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=12.7497759&y=50.3146041&z=12&rc=9dJUBxYtUae8neFC3kIkvV9cs.8aa1j3PxYgP49dHVxxY7g-

9cx2xxZDKh9dQHFxZ8l1ibmxZjCq&rs=coor&rs=coor&rs=ward&rs=ward&rs=muni&rs=muni&rs=muni&rs=ward&rs=coor&ri=&ri=&ri=12651&ri=1996&ri=1539&ri=1553&ri=1526&ri=717
3&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&xc=%5B%5D 

 

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=12.7026275&y=50.2647274&z=14&rc=9dJ84xYtS4eW93zv9dA6HxZAbv&rs=coor&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&rt=&rt=&rt=&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=12.7026275&y=50.2647274&z=14&rc=9dJ84xYtS4eW93zv9dA6HxZAbv&rs=coor&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&rt=&rt=&rt=&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=12.7026275&y=50.2647274&z=14&rc=9dJ84xYtS4eW93zv9dA6HxZAbv&rs=coor&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&rt=&rt=&rt=&xc=%5B%5D
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=mlpiwvshobzlodal
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=12.7497759&y=50.3146041&z=12&rc=9dJUBxYtUae8neFC3kIkvV9cs.8aa1j3PxYgP49dHVxxY7g-9cx2xxZDKh9dQHFxZ8l1ibmxZjCq&rs=coor&rs=coor&rs=ward&rs=ward&rs=muni&rs=muni&rs=muni&rs=ward&rs=coor&ri=&ri=&ri=12651&ri=1996&ri=1539&ri=1553&ri=1526&ri=7173&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=12.7497759&y=50.3146041&z=12&rc=9dJUBxYtUae8neFC3kIkvV9cs.8aa1j3PxYgP49dHVxxY7g-9cx2xxZDKh9dQHFxZ8l1ibmxZjCq&rs=coor&rs=coor&rs=ward&rs=ward&rs=muni&rs=muni&rs=muni&rs=ward&rs=coor&ri=&ri=&ri=12651&ri=1996&ri=1539&ri=1553&ri=1526&ri=7173&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=12.7497759&y=50.3146041&z=12&rc=9dJUBxYtUae8neFC3kIkvV9cs.8aa1j3PxYgP49dHVxxY7g-9cx2xxZDKh9dQHFxZ8l1ibmxZjCq&rs=coor&rs=coor&rs=ward&rs=ward&rs=muni&rs=muni&rs=muni&rs=ward&rs=coor&ri=&ri=&ri=12651&ri=1996&ri=1539&ri=1553&ri=1526&ri=7173&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&xc=%5B%5D
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Sobota 11. 5. 2019 od 10:00 hod. – LOMNICKÁ ČASOVKA 

Registrace, prezence: Pension u Sotonů Stará Chodovská od 8:30 do 9:30 hod. 

Trať: Vintířov (před Liaporem) - lom Jiří - Lomnice a zpět 
14 km, stejná pro všechny kategorie 
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=mupamyzjdrewhgby 

 

Neděle 12. 5. 2019 od 10:00 hod. – KRASLICKÝ ŠÍP 
Závod s hromadným startem. Start možný od 15 let (od ročníku narození 2004). 
Registrace: přihlášky předem se slevou na startovném na https://www.sportraces.cz/kraslicky-sip 

Trať: po silnicích II. a III. třídy a po místních komunikacích. 
Vyhlášení vítězů ve všech kategoriích podle propozic je v kompetenci pořadatele závodu (SportRaces).  

Body se budou započítávat do celkového pořadí Gira.      
 
Sobota 18. 5. 2019 od 14:15 hod. - ZÁVOD DO VRCHU KRASLICE 

        Časovka jednotlivců do vrchu 

 Registrace, prezence: křižovatka Kraslice-Počátky-Luby od 12:15 do 13:30 hod. 
        Tratě: 0,6 km: děti, mladší žáci a žákyně 

1,4 km: starší žáci a žákyně, kadetky, juniorky, ženy, ženy masters 
2,9 km: ostatní kategorie 
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=oubjvwqvkqsaaawj 

 Vyhlášení vítězů ve všech kategoriích podle propozic je v kompetenci pořadatele závodu (Krasličtí cyklisté).  

        Body se budou započítávat do celkového pořadí Gira. 

 

Sobota 28. 9. 2019 od 11:00 hod. – NA ANDĚLSKOU HORU  
Časovka jednotlivců do vrchu 
Registrace, prezence: Hospoda Dubina od 9:30 do 10:30 hod. 

Trať: Dubina – Andělská Hora u kostela 

7,0 km, stejná pro všechny kategorie 
https://mapy.cz/zakladni?planovani-
trasy&x=12.9634146&y=50.2040261&z=18&rc=9dwdZxYqeZdToxYetX&rs=coor&rs=addr&ri=&ri=10203494&mrp=%7B%22c%22%3A111
%7D&rt=&rt=&xc=%5B%5D 

          
Neděle 29. 9. 2019 od 10:00 hod. - překvapení 

Registrace, prezence: Hotel Nautilus Chodov od 8:30 do 9:30 hod. 

Trať: stejná pro všechny kategorie 
 

                 
5. Registrace, prezence, časy startů: 

- registrace do měřených tréninků na webu www.plamenchodov.cz , nebo na místě v den konání akce 

(v přihlášce uveďte příjmení a jméno, rok narození, oddíl/město, případně číslo licence a kód UCI)  
- prezence před akcí nutná 

- registrace a prezence na hromadný závod v Kraslicích 12.5. od 7:00 do 9:30 hod. 
- registrace a prezence na časovku v Kraslicích 18. 5. od 12:15 do 13:30 hod. 

- starty v 10:00 hod.; Andělská Hora v 11:00 hod., Chodovská časovka v 15:00 hod; 
- start Závodu do vrchu v Kraslicích ve 14:15 hod. 

 
 
6. Značení tratí: černé šipky na zeleném podkladu, bílá a žlutá barva na silnici 
 
 
7. Vklad:  
          na jeden trénink   na celý seriál Giro 2019 

   Mládež do 18 let včetně      80 Kč    300 Kč 
Dospělí         150 Kč    600 Kč 

Vklad pokrývá pouze účast na šesti trénincích pořádaných přímo TJ Plamen Chodov. Startovné na 
závodech v Kraslicích (hromadný závod i časovka) je nutné uhradit na místě pořadatelům. 

Evidenční čísla budou vydána při prvním přihlášení na celý seriál tréninků (kromě závodů v Kraslicích), po skončení 
seriálu prosíme vrátit. 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=mupamyzjdrewhgby
https://www.sportraces.cz/kraslicky-sip
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=oubjvwqvkqsaaawj
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=12.9634146&y=50.2040261&z=18&rc=9dwdZxYqeZdToxYetX&rs=coor&rs=addr&ri=&ri=10203494&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&rt=&rt=&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=12.9634146&y=50.2040261&z=18&rc=9dwdZxYqeZdToxYetX&rs=coor&rs=addr&ri=&ri=10203494&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&rt=&rt=&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=12.9634146&y=50.2040261&z=18&rc=9dwdZxYqeZdToxYetX&rs=coor&rs=addr&ri=&ri=10203494&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&rt=&rt=&xc=%5B%5D
http://www.plamenchodov.cz/
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8. Bodování Gira:  

Body za pořadí v každém tréninku: 

Místo Body Místo Body Místo Body Místo Body 
1. 30 6. 18 11. 9 16. 4 

2. 27 7. 16 12. 8 17. 3 

3. 24 8. 14 13. 7 18. 2 

4. 22 9. 12 14. 6 19. 1 

5. 20 10. 10 15. 5 další 1 

 
Do celkového hodnocení se započítají nejvyšší dosažené bodové zisky z pěti 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. 

• 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 2019 je určeno pro tyto věkové kategorie: 

 Kategorie Ročník Kategorie Ročník 

M14 Starší žáci 2005 – 2006 Z14 Starší žákyně 2005 – 2006 

M16 Kadeti 2003 – 2004 Z16 Kadetky 2003 – 2004 

M18 Junioři 2001 – 2002 Z18 Juniorky 2001 – 2002 

M29 Muži ELITE 1990 – 2000 Z35 Ženy 1984 – 2000 

M39 Masters I 1980 – 1989 Z99 Ženy masters 1983 a starší 

M49 Masters II 1970 – 1979    

M59 Masters III 1960 - 1969    

M99 Masters IV 1959 a starší    

• Účastníci se zařazují do kategorií vždy podle věku, který dovršili nebo dovrší v roce 2019.  

• Předčasný přestup do vyšší věkové kategorie je výjimečně možný u zvláště vynikajících a tělesně zdatných sportovců, 

nutný je souhlas rodičů. 

• Cyklista se účastní v rámci celého seriálu pouze v kategorii, za kterou nastoupí při prvním tréninku Gira Chodov 2019. 
Účast ve více kategoriích není přípustná. 

• V celkovém hodnocení bude vyhodnocen pouze účastník, který absolvoval alespoň 4 měřené tréninky, a pak se mu 

započítají nejvyšší bodové zisky dosažené v rámci Gira Chodov 2019. 

• S výjimkou závodů v Kraslicích, krajských přeborů a závodu Na Andělskou Horu se v jednotlivých vyjížďkách nebude 
provádět vyhlášení vítězů. 

• Vyhodnocení celého seriálu Giro Chodov proběhne 29. 9. 2019 v areálu Hotelu Nautilus po skončení tréninku.  

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

• Ve všech trénincích budou pro mládežnické kategorie vyžadovány omezené 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)   

Při krajských přeborech budou kontrolováni všichni účastníci, v ostatních trénincích kontroly namátkové. 

• Peněžní vklad bude použit na pohonné hmoty pro doprovodná vozidla, medaile pro vítěze, odměnu zdravotníka apod. 

• 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, ale nesmí dojít k narušení průjezdnosti komunikace 

• oprava i výměna kola se provádí vždy na pravé straně mimo komunikaci (v případě porušení tohoto pravidla následuje 
diskvalifikace účastníka/ce).  

 

http://www.bikeri.cz/
http://www.plamenchodov.cz/
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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. Každý 
účastník svým podpisem (u mladších 18-ti let podpisem zákonného zástupce) na prezenční listině potvrzuje, 
že bude dodržovat výše uvedená ustanovení. 
 

12.  Upozornění: 

Měřené tréninky budou probíhat za plného silničního provozu. Jízda 
v protisměru (přejetí dělící čáry) bude považována za hrubé porušení 
ustanovení a povede k okamžitému ukončení účasti provinilce. 
 
 
 
 

 
TJ Plamen Chodov podporují 

 

 


