
FRIDAY CUP  

Pořadatel: Tělovýchovná jednota KOVO, z. s.   

Data konání: pátek 06.05., 03.06., 01.07., 05.08.2022 

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: Denis Charalambidis, charalambidis@kovopraha.cz, +420 737 052 980 

Přihlašování: do středy 23:59 před příslušným termínem přes 

http://register.kovopraha.cz/draha/  

Startovné: Při registraci předem 100,- Kč, na místě dvojnásobek  

Kategorie: mládež, muži 18 – 44 let, muži 45+, ženy 

Hodnocení: Bude provedeno součtem časů z jednotlivých disciplín 

Předpis: Pořadatel si vyhrazuje právo na technické změny oproti rozpisu v případě 

neočekávatelných okolností. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi 

způsobené. V případě nepříznivých klimatických podmínek nebo jiných neočekávatelných 

okolností může být závod přeložen na pátek předcházející závodu MASTERS TRACK DAY 

v daném měsíci.   

Ceny: Pro první tři závodníky z jednotlivých kategorií věcné ceny 

Předběžný program  

16:00 – 16:45 – výdej startovních čísel  

17:00 – 1. individuální disciplína (200 m l. s.)  

18:00 – 2. individuální disciplína (500 m l. s./1 km p.s./2 km p. s./3 km p. s.)   

Pozn.: 1. disciplína je pro všechny stejná; 2. disciplína je volitelná, nicméně pro závodníky 

soutěže UAC bude v rámci každého závodu stanovená hodnocená kombinace disciplín  

Bodování závodu do seriálu UAC  

V rámci jednotlivých závodů bude z obou individuálních měřitelných disciplín proveden 

součet časů, přičemž vítězem se stane ten závodník, jehož výsledný součet časů bude 

nejnižší. V případě rovnosti časů rozhoduje čas z delší disciplíny.   

Celkové hodnocení seriálu závodu FRIDAY CUP  

Předmětem hodnocení budou celkem tři nejlepší dosažené časy v rámci jednotlivých 

individuálních měřitelných disciplín, ze kterých se vytvoří aritmetický průměr  

- v případě, že závodník bude mít v rámci jedné disciplíny více dosažených časů, tak se 

mu budou v rámci celkového hodnocení počítat tři nejlepší časy.  

- v případě, že závodník bude mít v rámci jedné disciplíny méně dosažených časů, tak 

nebude do celkového hodnocení zahrnut  

Vyhlášení celkového hodnocení seriálu proběhne po ukončení závodního programu 

srpnového termínu MASTERS TRACK DAY  

http://register.kovopraha.cz/draha/

