
Trofeo CINELLI - VC Hlohovce 2022 

 

  web: https://sportcomplex.cz/projekty/32-trofeo-cinelli-vc-hlohovce  

PROPOZICE:  

Pořadatel: SPORTCOMPLEX z.s. 

Datum :   26. 3. 2022 

Start - Cíl :  Hlohovec okres Břeclav, CZE  GPS: 48°46'26"N, 16°45'49"E 

Ředitel závodu: Petr Herman,  p.herman@email.cz                                   

Velitel trati: Jadrný Petr, jadrny@sportcomplex.cz  +420 736 745 642   

Hlavní rozhodčí: deleguje ČSC  

Zdravotní zab.: Mgr. Jitka Truksová, tel: +420 723 158 182 , nemocnice Břeclav 

Kategorie: Licencovaní:          

   Muži Elite  2001 + 

    U23 muži   2000 - 03 

   Junioři  2004 - 05 

   Ženy Elite 2003 + 

   Juniorky  2004 - 05 

  Kadeti   2006 - 07 

   Kadetky  2006 - 07 

   Žáci st.  2008 - 09 

   Žákyně st. 2008 - 09 

   Žáci ml.  2010 - 11 

   Žákyně ml.  2010 - 11 

   Hobby – Masters a Nábor:        

  Ženy Hobby  2004 +   18 + 

   Muži Hobby  2004  -  1993  18 – 29 let 

   Muži Hobby  1992  -  1983  30 – 39 let 

    Muži Hobby  1982  -  1973  40 – 49 let 

   Muži Hobby  1972  -  1963  50 – 59 let 

   Muži Hobby  1962 +   60 + 

   Nábor holky  2010  -  2013  8 – 12 let 

   Nábor kluci  2010  -  2013  8 – 12 let 

Harmonogram: start kategorie    trať  délka závodu  

    9:30 Nábor  8 – 12 let holky a kluci  5 koleček   2 km 

     9:53 Žákyně ml.    1 kolo    8 km 

   10:00 Hobby M 18–49     7 kol  56 km 

   10:01 Elite Ženy; Juniorky; Hobby M50-60+; H.Ž  7 kol  56 km 

  10:03 Kadeti      7 kol  56 km 

  10:04 Kadetky + Žáci st.   5 kol  40 km 

   10:05 Žáci ml. + Žákyně st.   2 kola  16 km   

   10:30 slavnostní dekorace Náboru 

   12:00 představení Elitních týmů        

   13:00 Junioři     13 kol  104 km 

   13:04 U 23     13 kol  104 km 

  13:05 Muži Elite     13 kol  104 km   

   13:15 slavnostní dekorace licencovaných kategorií Žáci – Elite Ženy 

   15:45 slavnostní dekorace vítězů v odpoledních kategoriích  a Hobby kategorii  

Přihlášky:  Výhradně přes webové rozhraní předem: http://championchip.cz/RegSystem/akce/Cinelli2022   

   Počet startujících je omezen propustnosti tratě, limit je max. 700 závodníků. Zadejte svou přihlášku včas! 

   Ukončení přihlášek  21.3.2022 v 24:00 na webovém rozhraní!  V den startu již s příplatkem 100,-Kč. (4,-€) 

   Nábor děti, se nahlásí až na startovní čáře u rozhodčího od 9 hod.  

Startovné: Nábor ………………………………………………………………………….... ZDARMA   /Gratis/ 

   Žákyně ml., Žákyně st., Žáci ml.………………………………………………  150,- CZK  /6,- €/ 

   Junioři, Kadeti, Žáci st., Ženy Elite, Juniorky, Kadetky …………………….  200,- CZK  /8,- €/ 

   Muži Elite, U23 ………………………………………………………………..…   300,- CZK  /12,- €/ 

   Kat. Hobby (v ceně startovného je i slosování v tombole)……..................... 500,- CZK /20,- €/ 

 Platba:   na účet, který vám přijde přihláškou. Zaplacené startovné z roku 2020 platí i na rok 2022 bez ohledu na novou 

    výši startovného. Seznam jmen naleznete na stránkách závodu. 

   Zahraniční Hobby závodníci mohou požádat o platbu na místě do 18.3.2022 zde: petr.benes@sportcomplex.cz  

Kancelář: Pátek 17:00 – 19:00 hod. / Sobota od 7:00 hod. na Obecním úřadu v Hlohovci  

Ukončení vydávání startovních čísel je vždy hodinu před startem dané kategorie. Neplatí u kat. Nábor. Čísla se 

vrací! 
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Trať závodu: okruh 8 km:  Hlohovec – Valtice – Lednice – Hlohovec 

převýšení:  60 m/okruh 

Nábor má kolečko 400 m: je v prostorech startu a cíle, ulicí Dědina. 

Porada: porada sportovních ředitelů bude u podia v 9:30 dopolední závod a v 12:00 odpolední závod. 

Mechaničáky: čísla mech. vozů rozdává ředitel závodu ve 12 hod. u podia v rámci představování týmů. Pořadí bude dle 

výsledků v minulých ročnících a vlastního uvážení ředitele závodu na poradě. 

V dopoledním závodě jsou mechanické vozidla zakázány. Přesto, za každou vlnou pojede jeden mechanický vůz 

v rámci bezpečí a rychlé pomoci, určí ho ředitel. Auta budou označené cedulkami. Pojedou zavádějící vozy a 

motorky, plus vůz označen „konec závodu“. 

Výsledky: on-line:  http://www.championchip.cz/  

Upozornění: - Závodníci, kteří mají ztrátu jednoho okruhu, budou odvoláni ze závodu! 

- Za nedostavením se k slavnostní dekoraci vítězů (první 3 v každé kategorii) ztrácí závodník právo na cenu. 

- Osoby mladší 18 let bez licence (nábor) mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. 

- Informace pro závodníky startujících v první vlně v 9:53-10:06. Ukazatel počtu kol, bude jednotlivé okruhy 

závodu přičítat! Tzn., že kategorie Žačky ml. končí na číslovce 1, Žáci ml. a Žákyně st.2, kategorie Žáci st. a 

Kadetky, M60+,Ž18+ končí na 5 a ostatní na 7. Zvonění do posledního kola bude pouze v kategorii na 7 kol. 

Ubytování: organizátor nezajišťuje, http://www.ubytovanivesklipku.cz/kontakt.html  +420 606 277 112  

Občerstvení: jídla a nápoje pořadatel nehradí. Bude však nachystán catering. 

Ceny:  Finanční ceny pro prvních 10 v závodě na 13 kol (společně Junioři, U 23 a Elite s odstupy na startu): 

10 500 – 5500 – 3000 – 1500 – 500 – 500 – 500 – 500 – 500 – 500,-  CZK  

sprinterská prémie   2000,- CZK  (1.závodník na konci 5 okruhu) 

vrchařská prémie   2000,- CZK  (1.závodník v posledním kole na kopci) 

Další finanční ceny pro první tři v kategoriích: 

Ženy Elite   5500  – 2200  – 1100,-  CZK 

Junioři   1800  – 1100  – 600,-  CZK 

Juniorky  1200  –  800   – 500,-  CZK 

 Kadeti   1200  –  800   – 500,-  CZK 

Kadetky   1000 –  700   – 400,-  CZK 

Žáci st.   1000 –  700   – 400,-  CZK 

Žákyně st.    900 –  500   – 300,-  CZK 

Žáci ml.     900 –  500   – 300,-  CZK 

Žákyně ml.     500 –  300   – 200,-  CZK 

Hobby: první 3 v každé kategorii dostanou věcné ceny + jsou slosováni v tombole během závodu na 13 kol 

v prostoru vrchařské prémie od 14 hod.  

Děti Nábor: každé zúčastněné náborové dítě dostane navíc v cíli dárek. Krom prvních tří holek a kluků, budou 

vyhlášeni také nejlepší tři holky a kluci z Hlohovce.  

Předpis závodu:                                                                                                                                                                       

Závodí se podle pravidel soutěžního řádu ČSC a tohoto rozpisu závodu. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. Pořadatel 

neručí za škody vzniklé účastníkům ani škody jimi způsobené. Všichni účastníci musí být během celého závodu vybaveni plnou 

přilbou, mít řádně připevněné startovní číslo a zaplacené startovné. Závod se jede pouze za protisměrně uzavřeného silničního 

provozu, a proto jsou účastníci povinni dodržovat pravidla silničního provozu a řídit se pokyny policie a pořadatelů.  Každý závodník 

je povinen projet vyznačenou trať bez zkrácení, jakékoli zkrácení trasy závodu vede k okamžitému vyloučení ze závodu. V případě, 

že závodník nedokončí, je povinen toto oznámit pořadateli v místě startu a cíle. Pořadatelé nepřebírají odpovědnost za zdravotní 

stav účastníků, technický stav kola atd. Pořadatelé nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé v souvislosti se závodem. V případě 

nerespektování těchto pravidel se účastníci vystavují možnosti diskvalifikace a postihu ze strany majitele pozemků nebo státních 

institucí. V případě živelné pohromy (tzv. zásah Vyšší moci – povodně, epidemie atd.) se startovné nevrací. Pořadatel si vyhrazuje 

právo na změnu propozic. Dle nařízení GDPR každý účastník souhlasí s uvedením jména ve startovní a výsledkové listině a 

zveřejnění fotografií pro účely propagace a dokumentace pořadatele, JMKSC a ČSC. 

Ředitel závodu: Petr Herman 

Propozice schváleny:  5.prosince 2021 v Brně, Lukáš PETR, JmKSC  
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