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OKOLO VÝSYPKY 2020   
mistrovství Karlovarského kraje v silniční cyklistice,  

součást seriálu Giro Chodov, součást Poháru Cyklistiky Karlovarského kraje,  

 
Pořadatel:   TJ PLAMEN Chodov, z.s., Jiráskova 780, 357 35 Chodov, www.PLAMENCHODOV.cz 
Velitel tratě: František Nádvorník, tel.: 721 955 924, e-mail: nadvornikf@seznam.cz 
Hlavní rozhodčí:  Bohuslav Václavek, tel.: 604 757 091, e-mail: bvaclavek@seznam.cz 
 

Termín:   Neděle 6. září 2020 v 10 hod. 
 
Registrace:  výhradně předem do čtvrtka 3.9.2020 do 24 hod. na www.plamenchodov.cz 

platba startovného výhradně převodem na účet 218523285/0600 (platba musí být 
připsána do 4.9.2020 do 24 hod., do poznámky pro příjemce uveďte jméno účastníka) 

 

Vklad:  mládež do 18 let (včetně) 100 Kč, dospělí 200 Kč 
 

Prezence:   výdej evidenčních čísel v Penzionu U Sotonů Stará Chodovská od 9:00 do 9:40 hod. 
       

Trať:    okruh 27 km; Vintířov – Lomnice – Svatava – Boučí – Vřesová – Vintířov  
   start a cíl: před kolejemi ve Vintířově u odbočky do Staré Chodovské 
   značení na křižovatkách černými šipkami na žlutozeleném podkladu 
 
Kategorie, délka tratě:     

kategorie ročník narození trať kategorie ročník narození trať 

M14 Starší žáci 2006 – 2007 27 km Z14 Starší žákyně 2006 – 2007 

27 km 

M16 Kadeti 2004 – 2005 54 km Z16 Kadetky 2004 – 2005 

M18 Junioři 2002 – 2003 

81 km 

Z18 Juniorky 2002 – 2003 

M29 Muži ELITE 1991 – 2001 Z35 Ženy 1985 – 2001 

M39 Muži masters I 1981 – 1990 Z99 Ženy masters 1984 a starší 

M49 Muži masters II 1971 – 1980   
Účast na měřeném tréninku možná až od 
ročníku narození 2007! 

M59 Muži masters III 1961 – 1970 

M99 Muži masters IV 1960 a starší 54 km 

 
Pravidla:  Měřený silniční trénink se řídí propozicemi Gira 2020 (ke stažení na www.plamenchodov.cz), pravidly ČSC a 

ustanovením tohoto rozpisu. Cyklisté se tréninku účastní na vlastní nebezpečí, pokud jejich zdravotní situace jim 
dovolí trénink absolvovat a mají kolo v odpovídajícím technickém stavu. Ochranná pevná přilba je povinná. 
Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Všichni účastníci jsou povinni poslechnout pokynů 
pořadatelů, rozhodčích a policie. Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn. 

Trénink bude probíhat za plného silničního provozu. Jízda v protisměru bude považována 
za hrubé porušení ustanovení a povede k okamžitému ukončení účasti provinilce. 

Pro závodníky v mládežnických kategoriích (M14, M16, M18, Z14, Z16, Z18) jsou omezeny 

převody dle regulí ČSC. 

 
Zázemí:  V prostoru prezence přístup k pitné vodě a WC.  

 
Výsledky a ceny: Výsledky tréninků na www.plamenchodov.cz , včetně aktualizované tabulky průběžného bodování 

seriálu. Vyhodnocení seriálu Giro Chodov 2020 proběhne 28. 9. 2020 v areálu hospody u Dvořáků 
v Dubině po skončení časovky na Andělskou horu. 

V rámci mistrovství Karlovarského kraje v silniční cyklistice budou vyhodnoceni pouze 
závodníci s klubovou příslušností nebo bydlištěm v Karlovarském kraji. Vyhlášení výsledků 

proběhne v areálu Penzionu U Sotonů ve Staré Chodovské do 60 min. po dojezdu posledního závodníka 

do cíle. Medaile pro první tři v každé kategorii.  
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TJ Plamen Chodov podporují 

 

 
      

                                                              


