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ZÁVODY SERIÁLU „HLEDÁ SE VÍTĚZ“ V HORNÍ ROVNI  

9. 9. 2014 
 
Závody seriálu „Hledá se vítěz“ se uskuteční v areálu HZS Horní Roveň. Jedná se o závody s hromadným 
startem vhodné pro horská a krosová kola, neboť se kompletně konají na travnatém povrchu. Jedná se o 
druhý ročník závodů, který se bude konat na nové trati. 
 
 Pořadatel závodu: Masarykova ZŠ Dolní Roveň, okres Pardubice a OÚ Dolní Roveň 
 
Ředitel závodu:  Mgr. Zdeněk Tužil 
 
Hlavní rozhodčí: určí Svaz cyklistiky 
 
Popis závodu: Cyklistický závod na travnatém povrchu, vhodný pro horská a krosová kola. Závod je 
určen pro žáky základních škol a nižších gymnázií v regionu Holicka. 
 
Systém:  Hromadný závod jednotlivců podle kategorií, při vyšším počtu účastníků budou kvalifikační 
rozjížďky. 
 
Postup:  Nejlepší tři závodníci (závodnice) v každé kategorii budou nominování na finálový závod 
seriálu ve Vysokém Mýtě na konci září 2014, v případě, že dané místo obsadí již nominovaný závodník, 
bude nominace podstoupena dalšímu v pořadí v dané kategorii. 
 
Termín závodu: 9. 9. 2014, 7.45 –  cca 13.00 
 
Místo konání: Areál HZS Horní Roveň  
 
Přihlášky: Každá škola může přihlásit libovolný počet závodníků. Nejpozději do pátku 5. 
září 2014 je potřeba zaslat předběžnou soupisku na dresu: tuzil.zdenek@zsdolniroven.cz 
V den konání závodu potom tuto soupisku spolu s pedagogy upřesníme a doplníme případné změny. 
Kategorie: 

Název:    Ročník narození:  Přibližná délka závodu: 
1. minižactvo – dívky   2006 - 2007    1 kolo 
2. minižactvo – chlapci   2006 – 2007   1 kolo 
3. předžactvo – dívky   2004 – 2005   2 kola 
4. předžactvo – chlapci   2004 – 2005   2 kola 
5. mladší žačky – dívky   2002 – 2003   3 kola 
6. mladší žáci – chlapci   2002 – 2003   3 kola 
7. starší žačky – dívky   2000 – 2001   4 kola 
8. starší žáci – chlapci   2000 – 2001   4 kola 
9. kadetky – dívky   1998 – 1999   5 kol   
10. kadeti – chlapci   1998 – 1999   5 kol 

 
Délka jednoho kola cca 700 m. 
 
  



Organizační náležitosti: 
-         žáci se mohou zúčastnit pouze s pedagogickým dozorem, který odpovídá za žáky v průběhu celé 
akce 
- technická kontrola bude provedena p. Žierikem Pavlem před vydáním startovního čísla 
- každý závodník musí mít přilbu a kolo v dobrém technickém stavu (za technický stav kola zodpovídá 
majitel kola, závodník s kolem ve špatném technickém stavu nebude připuštěn k závodu) 
- v průběhu konání závodů bude v areálu zajištěn zdravotní dohled  - Český červený kříž 
- pořadatelé si vyhrazují právo na změny v programu závodů 
 
Časový harmonogram akce: 
7.45 – 8.45          prezentace – v místě konání závodů 
9.00 – 9.05          zahájení závodů 
9.15 – 12.30        závody dle kategorií 
12.30 – 13.00     slavnostní vyhlášení výsledků 
Hodnocení: V každé kategorii budou vyhlášeni tři nejlepší, kteří obdrží medaili a diplom. Nejlepší tři 
závodníci (závodnice) v každé kategorii budou nominování na finálový závod seriálu ve Vysokém Mýtě na 
konci září 2014.  
 
Startovné: Startovné se neplatí. 
 
Cestovné: Náklady hradí závodníci, případně vysílající škola. 
 
Informace:    
 Žierik Pavel, zierik.pavel@zsdolniroven.cz, tel. 607 040 649 
 
Občerstvení: lze obstarat v restauraci nebo samoobsluze vedle areálu 
 
Mapa místa konání závodů v dolní části stránky! 
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