
     

 

 

Vážení sportovní přátelé, 
dovolujeme si Vás pozvat na  

 

DVACÁTÉ ČTVRTÉ OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČR V CYKLISTICE 

a 

TŘETÍ  OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČR VE VESLOVÁNÍ NA TRENAŽÉRU 

 

 

Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců z.s. 

SK Parta Litoměřicko z.s. 

Datum konání: úterý 14. 6. a středa 15. 6. 2022 

Místo: Labe aréna Račice 



     

 

 

Mediální partneři: Regionální televize, Litoměřicko 24, Kabelová televize Štětí 

Ředitel závodu: Vladimír Slavík –cyklistika, Petr Janák - veslování 

Hlavní rozhodčí: Český svaz cyklistiky, Český veslařský svaz 

Pořadatelé a další rozhodčí: členové SK Parta, studenti středních škol a dobrovolníci 

Lékařská služba: Podřipská nemocnice Roudnice nad Labem 

Ubytování a stravování: Labe aréna Račice 

Průběh:   

                         Úterý 14. 6. od 12.00 příjezdy ubytovaných účastníků 

                                                   14.00 – 19.00 možnost treninku na trenažerech 

                                                   15.00 prezence – cyklistika 

    15.30 porada vedoucích týmů – cyklistikA 

    16.00 silniční závod jednotlivců 

    19.00 večeře 

    20.00 organizační porada 

  Středa 15. 6. do 8.30 příjezdy účastníků  

   8.30 prezence  

   9.00 slavnostní zahájení 2. dne 

   9.30 časovka jednotlivců, veslování na trenažerech 

   12.30 vyhlášení výsledků – časovka a silniční závod, veslování na  

       trenažerech 

   13.00 oběd 

Pozn.: čas vyhlášení výsledků a středeční oběd mohou být posunuty podle průběhu časovky a 

veslování na trenažerech. 

  



     

 

 

Cyklistika – věkové kategorie (stanoveny podle pravidel ČSMPS):  

časovka silniční závod 

žáci, žákyně - 2007 a mladší                  5 km  10 km 

juniorky a ženy - 2006 a starší                  5 km  20 km 

junioři a muži A - 2006 a starší    10 km  35 km 

junioři a muži B - 2006 a starší    5 km  30 km 

Zdravotní závodní kategorie: 

 intelektově znevýhodnění A (ZŠ prakt., OU) bicykl 

                                                                  B (ZŠ spec., ÚSP) bicykl 

              autisté                                                                               bicykl 

 kombinovaná postižení    bicykl, tricykl 

jiná postižení (v přihlášce uvedete)                               podle druhu postižení 

Veslování na trenažérech - věkové kategorie: Věkové kategorie jsou stanoveny podle pravidel 

ČSMPS 

Žáci, žákyně -2007 a mladší                  500m  

juniorky a ženy - 2006 a starší                 500m 

junioři a muži A - 2006 a starší   1000m 

junioři a muži B - 2006 a starší   1000m 

Zdravotní závodní kategorie: 

 intelektově znevýhodnění         A (ZŠ prakt., OU)   

                                                                     B (ZŠ spec., ÚSP) 

             autisté   

 kombinovaná postižení 

jiná postižení (v přihlášce uvedete)                               podle druhu postižení 

Během: Během mistrovství dorazí a podle možností se našeho programu zúčastní: Cyklojízda 

pohybu, svobody a přátelství po České republice 1.-28. června 2022. Každý život začíná 

pohybem. Ale ne pro každého je pohyb stejně dostupný. Láska k pohybu a k lidem začíná již 



     

 

 

v dětství, proto chceme dětem a jejich rodičům ukázat, že téměř vše je možné. Tam, kde jiní 

končí, my začínáme. Přijíždíme k vám s jednoduchou výzvou… šlápnete do pedálů společně s 

námi! kolofun.cz, jecotoje.cz, nekonvencnifotograf.cz 

Technická ustanovení cyklistika: Závody se jedou po rovinaté trati. Závodníci musí používat   

cyklistickou přilbu z plastických hmot. Za technický stav jízdních kol zodpovídá vysílající 

organizace. Během závodů je zajištěna bezplatná základní servisní pomoc, kterou zajišťuje 

p. Pěnka – SKICENTRUM Litoměřice. Závody se řídí pravidly cyklistiky. Závodník může startovat 

v obou závodech nebo pouze v jednom (časovka, silniční závod). Hodnotí se každý závod zvlášť. 

Silniční závod končí po průjezdu prvního závodníka cílem. Dalším závodníkům je přiděleno pořadí 

podle času a počtu ujetých okruhů (jeden okruh = 5 km). 

Ceny:  Závodníci na prvních třech místech obdrží diplom, medaili a věcnou cenu získanou z grantu 

Ústeckého kraje a od dalších sponzorů.  

Závod se jede za podpory NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURY, ÚSTECKÉHO KRAJE, MĚSTA 

LITOMĚŘICE a MĚSTA ŠTĚTÍ. 

Dodatečné informace:  

 ubytování, stravování, cyklistika - Vladimír Slavík, mobil: 728 603 753 zvs.ustek@wo.cz 

veslování – Petr Janák, mobil: 732903734 petrjanak@email.cz 

Organizační ustanovení: Část nákladů bude účastníkům hrazena z dotace NSA a dalších zdrojů 

na  základě řádně vyplněných a podepsaných prezenčních listin. Cestovné hradí vysílající 

organizace. Organizátor také zajišťuje úhradu sanity a pronájem dráhy.  

Startovné 200 Kč zahrnuje oba závody 

Stravování 575 Kč za celé závody nebo 150 Kč za 1 jídlo 

Ubytování 300 Kč 

Přihlášky: prosím o zaslání na výše uvedený e-mailový kontakt do 31. 5. 2022, uzávěrka 

přihlášek k závodům na veslařském trenažéru 6. 6. 2022. 

Prosím o předběžné potvrzení účasti s uvedením předpokládaného počtu závodníků a 

doprovodu. Případné změny po zaslání přihlášky mi prosím zasílejte průběžně. 

VĚŘÍME, ŽE SE VÁŠ ODDÍL PŘEBORU ČESKÉ REPUBLIKY V CYKLISTICE                        

A VESLOVÁNÍ NA TRENAŽÉRU ZÚČASTNÍ A TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ.  

Za pořadatele: Vladimír Slavík 
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