
#2 MASTERS TRACK DAY 
 

 

 
Název závodu: #2 MASTERS TRACK DAY 

Pořadatel: TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KOVO, Z.S. 
Datum konání závodu: Sobota 17.07.2021 od 10:00 
Místo konání: Velodrom Třebešín  
Adresa místa: Nad kapličkou 3324/15, 100 00 Strašnice 
Trať závodu: Otevřená betonová dráha o délce 333,3 m  
Ředitel závodu: Bc. Denis Charalambidis,  

                            charalambidis@kovopraha.cz, +420 737 052 980 
Přihlašování: Registrace se přes: http://zavody.kovopraha.cz/ do 14.07. 2021 

Startovné: 250,- Kč při platbě na účet; 400,- Kč platba na místě  

Kategorie: Masters, příchozí 
Kancelář závodu: Věž rozhodčích uprostřed velodromu od 09:00 hod 

Výdej startovních čísel: 09:00 – 09:30 

Program: 

10:00 – SO – 200 m l. s.  

          – MTD – Italský vylučovací závod (po 4 okruhu v každém kole vylučován 

             1. jezdec na pásce) – v případě vyšší účasti rozřazovací disciplína 

11:15 – MTD – Tempo race na 13 kol (po 4 okruhu získává v každém okruhu první 

             jezdec na pásce jeden bod)  

– SO – 1 km p.s.  

12:00 – MTD – Dánský bodovací závod na 30 kol á 6 (v každém 6. okruhu bodují  

             první 4 jezdci 

1. bodování -> 5, 3, 2 a 1 bod 

2. bodování -> 6, 4, 3, a 2 body 

3. bodování -> 7, 5, 4 a 3 body 

4. bodování -> 8, 6, 5 a 4 body 

5. bodování -> 9, 7, 6 a 5 body 

Hodnocení:   

Hlavní závod (MTD) bude hodnoceno součtem pořadí z hromadných disciplín. 

V případě rovnosti bodů rozhodne pořadí poslední disciplíny.  

Vložené sprinterské omnium (SO) se skládá ze dvou disciplín. Pořadí sprinterského 

omnia bude určeno součtem časů.  

Předpis: 
Pořadatel si vyhrazuje právo na: 

- případné sloučení, či rozdělení kategorií v případě nižšího počtu závodníků 
- na technické změny oproti rozpisu v případě neočekávatelných okolností 

Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. 
 

Ceny: Pro první tři závodníky z každé kategorie věcné ceny 

Lékař závodu: Jakub Abrahám  
Sponzoři:  

http://zavody.kovopraha.cz/

