
 

 

MČR Masters v časovce jednotlivců 2019 
 

Pořadatel :    CYKLO TEAM KILLI a město SOKOLOV 
 

Ředitel závodu :   Ludvík Killinger, Seifertova 1837, 356 01 Sokolov, tel.: 608211216 

    e-mail: info@cyklokilli.com 

    Jiří Vrablec, 356 01 Sokolov, tel.: 724077725 

 

Datum konání :   sobota 29.6.2019 
 

Start :    Sokolov Kraslická - silnice III/21028 ve  14:00 hod. 
 

Trasa :  silnice III/21028, směr Lomnice, dále silnice III/1812 Jiří, Vintířov - 

Liapor a zpět. 

 

Délka a profil :  18 km, mírně zvlněný      

 

Startovné :   250,-Kč  Masters,  příchozí   
   

Registrace :    Městský dům kultury Sokolov od 11:30 hod. do 13:00 hod. 
 

 

Kategorie :    1. Masters - dle pravidel Extraligy 2019 

    2. Příchozí muži I.   19 - 39 let     

3. Příchozí muži II.   40 a více let 

               4.  Příchozí ženy   19 a více let 

                   

 

Startuje se v minutových intervalech, první startuje Masters od nejstarší 

kategorie po nejmladší, následují příchozí. Měření bude provedeno 

čipovou technologií. 

 

Pravidla a zajištění : Závodí se dle pravidel cyklistiky ČSC 

 Všichni zúčastnění startují na vlastní nebezpečí a jsou povinni dodržovat 

ust. zák. č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a řídit se 

pokyny pořadatelů. Závod se jede za úplné uzavírky. 

Povinné jsou ochranné cyklistické pevné přilby. 

Protesty : podání do 15 min. po oficiálním zveřejnění výsledků závodu.  

Řeší komise rozhodčích pořadatele do vyhlášení výsledků závodu. 
 

 

Odměny a vyhlášení vítězů : Do 30 min. po dojezdu posledního závodníka do cíle na nám. Budovatelů  

Sokolov. Pro prvního v kategorii mistrovský dres, na 1. až 3. místě                                                 

medaile a pohár, kategorie příchozí pro první pohár a do 3. místa věcné          

ceny. Pro všechny startující je zajištěno občerstvení.  

                       

                                   Závod je pořádán za finanční podpory města Sokolova 

                                                 a Karlovarského kraje 

 

 

 



 

 

MČR Masters v časovce dvojic 2019 

a Pohár Karlovarského kraje v časovce jednotlivců 
 

Pořadatel :    CYKLO TEAM KILLI a město SOKOLOV 
 

Ředitel závodu :   Ludvík Killinger, Seifertova 1837, 356 01 Sokolov, tel.: 608211216 

    e-mail: info@cyklokilli.com 

    Jiří Vrablec, 356 01 Sokolov, tel.: 724077725 

 

Datum konání :   neděle 30.6. 2019 
 

Start :    Sokolov Kraslická - silnice III/21028 v 11:00 hod. 
 

Trasa :  Kraslická - silnice III/21028, směr Lomnice, Jiří, Vintířov - Liapor 

silnice III/1812 a zpět 
 

Délka a profil :   18 km, mírně zvlněný      

 

Startovné :   250,-Kč  Masters, Pohár CKK 150,- Kč mládež, 250,-Kč dospělí    
   

Registrace :    Městský dům kultury Sokolov od 8:30 hod. do 10:00 hod. 
 

 

Kategorie :    1. Masters - dle pravidel Extraligy 2018 

    2. Pohár Karlovarského kraje – dle pravidel Poháru CKK 

   

       

     

    Závodí se dle pravidel cyklistiky ČSC         

            Startuje se v minutových intervalech, první startuje kategorie Masters  

ženy a kat. muži od kat. M-70 po kat.M-30, dále příchozí a Pohár 

Karlovarského kraje. Měření bude provedeno čipovou technologií. 

 

Pravidla a zajištění : Všichni zúčastnění startují na vlastní nebezpečí a jsou povinni dodržovat 

ust. zák. č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a řídit se 

pokyny pořadatelů. Závod se jede za úplné uzavírky. 

Povinné jsou ochranné cyklistické pevné přilby. 

Protesty : podání do 15 min. po oficiálním zveřejnění výsledků závodu.  

Řeší komise rozhodčích pořadatele do vyhlášení výsledků závodu. 
 

Odměny a vyhlášení vítězů : Do 30 min. po dojezdu posledního závodníka do cíle na nám. Budovatelů  

                                                 Sokolov. Na 1. až 3. místě medaile a poháry pro první dvojici.  

   Pohár CKK na 1. až 3. místě medaile a pro prvního v kategorii pohár. 

              Pro všechny startující je zajištěno občerstvení.  

                       

                                   

  

  Závod je pořádán za finanční podpory města Sokolova 

                                                 a Karlovarského kraje 

 


