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CHODOVSKÁ ČASOVKA 2022   
24. ročník, součást seriálu Giro Chodov 2022 

 
 

Pořadatel:   TJ PLAMEN Chodov, z.s., Jiráskova 780, 357 35 Chodov, www.PLAMENCHODOV.cz 
 

 

Termín:   Čtvrtek 28. dubna 2022 od 16:30 hod. 
 

Registrace:  výhradně předem do úterý 26. 4. 2022 do 24 hod. na www.plamenchodov.cz 
platba výhradně převodem na účet 218523285/0600 (variabilní symbol 
20220428, do poznámky pro příjemce uveďte jméno účastníka, platba musí být 
připsána do 26. 4. 2022 do 24 hod.) 
 

Prezence:   startovní listina bude vyvěšena od 27.4.2022 na www.plamenchodov.cz 
   výdej evidenčních čísel v místě startu nejpozději 15 min před startem účastníka 
     

Vklad:  Mládež do 18 let včetně 40 Kč, ostatní  80 Kč.  
Přihlášení na místě +50 Kč, platba na místě +50 Kč. 

   
 

Trať:    7,6 km; značení na křižovatkách černými šipkami na žlutozeleném podkladu 
   start: před Penzionem U Sotonů ve Staré Chodovské, cíl: horizont nad Tatrovicemi 

https://en.mapy.cz/zakladni?planovani-
trasy&x=12.7086121&y=50.2757325&z=13&rc=9dJ8OxYtXQeznebY3Z1xZCg4&rs=addr&rs=coor&rs=coor&ri=10954116&
ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D 
 

Start:  první startující v 16:30 hod., další viz předem zveřejněná startovní listina 
 

Kategorie: 

kategorie ročník narození kategorie ročník narození 

M14 Starší žáci 2008 – 2009 Z14 Starší žákyně 2008 – 2009 

M16 Kadeti 2006 – 2007 Z16 Kadetky 2006 – 2007 

M18 Junioři 2004 – 2005 Z18 Juniorky 2004 – 2005 

M29 Muži ELITE 1993 – 2003 Z35 Ženy 1987 – 2003 

M39 Muži masters I 1983 – 1992 Z99 Ženy masters 1986 a starší 

M49 Muži masters II 1973 – 1982   
Účast na měřeném tréninku možná pro 
ročníky narození 2009 a dříve! 

M59 Muži masters III 1963 – 1972 

M99 Muži masters IV 1962 a starší 
 

Pravidla:  Silniční časovka jednotlivců, starty v intervalu 1 minuty.  
Měřený silniční trénink se řídí propozicemi seriálu Giro Chodov 2022 (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. 
V mládežnických kategoriích (M14, M16, M18, Z14, Z16, Z18) jsou omezeny převody dle regulí ČSC. 
 
 

Zázemí:  V místě startu přístup k pitné vodě a WC. Přeprava oblečení od startu do cíle. 

 

Výsledky a ceny:  
Vyvěšení výsledků tréninku na www.plamenchodov.cz . Zde bude též aktualizovaná tabulka průběžného 
bodování seriálu. Vyhodnocení celého seriálu Giro Chodov 2022 proběhne 28. 9. 2022 v restauraci U 

Dvořáků v Dubině po skončení posledního měřeného tréninku. 
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TJ Plamen Chodov podporují 

 

 
      

                                                              


