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UAC dráhový pohár 2021 – 10km. 
 

 

Typ závodu 10 Km 

Pořadatel závodu Ondřej Seidl 

Ředitel závodu Ondřej Seidl 

Telefon na ředitele závodu +420606655509 

E-mail na ředitele závodu seidlondrej@gmail.com  

Termín konání závodu Od 1.6. do 30.10.2021 

Místo konání - velodrom Jakýkoliv oficiální velodrom . 

Prezentace Pokus je třeba nahlásit řediteli soutěže minimálně 7 dní před datem pokusu 

Forma a délka závodu Jízda na jednu hodinu s pevným startem na dráhovém kole s jedním pevným 
převodem dle pravidel 

Výše startovného pro členy UAC 0 

Závod je vypsán i pro příchozí Ne 

Kategorie Absolutní pořadí, muži, ženy, junioři 

Čas vyhlášení výsledků Na výročním balíku UACu. 

Vyhlášení První tři v kategorii 

  

Různé: 

Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2021 

- pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené 

- účastníci startují na vlastní nebezpečí 

- cyklistické přilby jsou POVINNÉ 

 

Technická ustanovení: 

Základem této soutěže a hlavním pravidlem je Fair-play soutěžení. Záleží jen na Vás, kdy a na kterém venkovním velodromu v 

ČR pokus provedete a výsledný čas nám zašlete. 

Přesto musí být splněny některé základní podmínky pro každý pokus tak, aby byla soutěž regulérní a jasná. 

 

Pro zařazení Vašeho výsledku do dráhového poháru pro rok 2021 a do dlouhodobého žebříčku 10km musí být splněny všechny 

následující podmínky: 

 

Výbava: 

- K pokusu musí být použito pouze dráhové kolo dle pravidel UCI pro stíhací disciplíny – tudíž to musí být kolo s 

jedním pevným převodem (festka) bez volnoběhu a bez brzd. 

- Technická omezení jsou minimální. Je možno použít aerodynamické prvky – disková, loukoťová kola, hrazdy, 

časovkářské helmy atd. Kolo musí splňovat podmínky ČSC pro stíhací disciplíny viz.: 

http://www.ceskysvazcyklistiky.cz/pdf.php?file=files/administrativa/168_vseobecna-ustanoveni-s-d-c-05-2014.pdf  

http://www.ceskysvazcyklistiky.cz/pdf.php?file=files/administrativa/168_vseobecna-ustanoveni-s-d-c-05-2014.pdf
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Organizace: 

- Termín musí být nahlášen nejméně 7 dní před uvažovaným datem pokusu organizátorovi soutěže, který o tomto úmyslu 
bude informovat na UAC webu. Organizátorovi soutěže musí být nahlášen přesný termín pokusu, velodrom, na kterém 
bude pokus uskutečněn a osoby časoměřiče a nezávislé osoby. 

- U samotného pokusu musí být přítomny minimálně dvě osoby, obě musí být členy UAC v daném roce, nebo osoby 
schválené organizátorem soutěže: 

1, časoměřič 

2, Další nezávislá osoba schválená organizátorem soutěže – osoba musí být z jiného klubu, než je samotný pokusník. 

- Startuje se pevným startem. Časoměřič provede měření času na 10km s přesností na setiny sekundy. 
- Kolo, na kterém je pokus zajet, musí být vyfotografováno a jeho fotka musí být zaslána či předána, společně se zápisem 

z pokusu, organizátorovi soutěže. 
 

 


