
PRO POŘADATELE – ROZHODČÍ – YOUTH GAMES DOLNÍ ČERMNÁ 17.7.2021 
 
Prosím všechny rozhodčí o příjezd do 9.00 h. Start prvních kategorií je v 10.00 h. Je nutné, aby si 
všichni s předstihem prohlédli „svoji“ sekci, kde budete dělat rozhodčí a bylo Vám jasné značení 
šipek. Všichni máte nastudované pravidla a tudíž víte o dělení kategorií. Toto dělení včetně příslušné 
barevné indikace šipek v sekci koresponduje s barvami na startovních číslech na kolech závodníků. 
Pro jistotu pro názornost uvádím: například závodník kategorie „open zelená“ bude mít na svém kole 
startovní číslo na zeleném pokladu s bílým číslicemi a na čísle bude napsáno „open“, závodník 
kategorie open „modrá“ bude mít číslo na modrém podkladu s bílými číslicemi atd. Kategorie je vždy 
na startovním číslem pojmenována a k tomu přísluší čísla barev šipek v sekci, které závodník musí 
v sekci projet. Například v kategorii „Youth Girls“ se používají bílé šipky. Tudíž všichni závodnice v této 
kategorii musí projet bílými šipkami. Závodnici v kategorii „Open zelená“ projíždění mezi zelenými 
šipkami. Atd.  

Respektive: Ti z Vás, kteří jsou napsáni jako rozhodčí v seznamu níže u sekcí s poznámkou „promesa“ 
můžou dorazit v 11 hodin, jelikož první závodníci do těchto oddělených sekcí s oranžovým značením 
vystartují až v 12.00 h (Promesa) a pak v 14.00 h (Open oranžová) 
 
Před odchodem na svoji sekci si u prezentace v prostorách podia každý vyzvednete tašku, kde budete 
mít stopky, tužku, kleště a kontrolní zapisovací arch, kam píšete dosažené body závodníků. Ten se pak 
pro jistotu kontroluje se zápisy bodů na kartách závodníků.  
 
Po skončení závodu odevzdáte tento materiál zpět v prostorách prezentace pod podiem. Po průjezdu 
všech závodníků první okruhem již budete mít přehled o tom, kolik jezdců startuje a pak tedy jen 
počkáte, až budete mít u všech zapsaných závodníků vyplněné i druhé kolo v kontrolním archu a tím 
pro Vás Vaše práce končí.  
 
Zde pár základních věcí pro zopakování: před vpuštěním závodníka do sekce zřetelně nahlas pokyn 
„Sekce“ a tím je dáno, že všichni další jezdci musí opustit sekci a je v ni jen závodník a případně jeho 
doprovod kvůli bezpečnosti (chytání kvůli případném pádu). Za určitých okolností můžete pohyb 
jezdců v sekci tolerovat, ale tak, aby se nevyskytovali v místě branek, které právě projíždí daný 
závodník. Na vyžádání závodníka mu sdělíte čas, který je již v sekci (závodník si řekne „čas“ a Vy 
odpovíte například 1:45…).  

Pořadí závodníků do sekce: každý závodník Vám při příjezdu k sekci odevzdá svoji bodovací kartu, Vy 
si je podle tohoto pořadí řadíte za sebe a pak je v daném pořadí voláte čísly na start (případně jmény, 
když některé závodníky již znáte či mají jméno na čísle). Pořadí, v jakém závodníci tedy stojí ve frontě, 
není rozhodující, rozhodující pro vjezd do sekce je to, jak máte seřazené karty a jak je bude volat do 
sekce.  
 
Toto jsou podstatné informace. Ve všech sekcích je zakázáno měnit značení, v případě poškození 
šipek je rychle zafixovat. V prostotu pískovny bude k dispozici na označeném místě náhradní lepidlo / 
tmel pro opravu šipek.  
 
Číslo každého úseku bude zřetelně značené, jak cedulí u startovní zóny, tak i případně velkou vlajkou. 
SEKCE 1 – 6 – VŠE V PÍSKOVNĚ A NA LOUCE U PÍSKOVNY, SEKCE 7 V AREÁLU CENTRA ZÁVODU. 
Všechny šipky / obtížnosti vždy různě v jedné sekci, pouze pro nejednoduší „oranžové“ (Promesa a 
open oranžová) bude úplně zvlášť 7 sekcí solo.  



 
 

Předběžný seznam rozhodčí cyklotrial Youth Games Dolní Čermná 17.7.2021  
    
Jméno Telefon Číslo sekce Poznámka 
Tadeáš Tobeš 732128182 1 velká 
Aleš Zezulka 737966778 1 "promesa" 
Lukáš Csizmadia 733211713 2 "promesa" 
Jára Cabalka 607228988 2 velká 
Tonda Bušák 737855467 3 velká 
Petr Bodlák   3 "promesa" 
Martin Doleček 732839170 4 velká 
Přemysl Doleček 704243550 4 "promesa" 
Sváťa Mikysková 776036227 4 "promesa" 
Petr Sršeň 605933887 5 velká 
David Plch                    720934668 5 "promesa" 
Vojtěch Morávek 725918952 6 velká 
Jitka Krejsová 733182171 6 "promesa" 
Václav Krejsa 603846746 7 "promesa" 
Martin Krejsa 602580734 7 "velká" 

 

Toto je předběžný pracovní seznam, v průběhu týdne před závodem nevylučuji jeho případné úpravy, 
bude vyvěšen v prostoru prezentace.  

Pro případné dotazy budu k dispozici v prostorách prezentace. 
 
Děkuji, T.Krejsa 

 

 

 

 

 


