
 

15. ROČNÍK MEMORIÁLU ALOISE DOHNALA 
9. závod Force SPAC, Junior SPAC, Krajský přebor mládeže, Dětský závod 

 

                                    

Pořadatel:  Cyklistický klub Suchdol nad Odrou z.s., Městys Suchdol n.O. 

Datum konání:  18.6.2022 

Ředitel závodu: Ing. Tomáš Dohnal - tel.: 604 592 548 

Kancelář závodu: Dům kultury a tělovýchovy (DKT) 

Rozhodčí:  delegován ČSC 

Startovné: 280 Kč všechny kategorie SPAC, 330 Kč bez licence SPAC, Mládež 100 Kč, záloha na 
čip licence nebo 100 Kč, žádáme závodníky, aby měli částky dopředu nachystané 
přesně!!! V ceně startovného občerstvení a měření čipovou technologií. 

Přihlášení: členové SPAC přes https://spac-os.cz/mujspac, ostatní www.atletikauni.cz, 
přihlášení do 17.6.2022 do 12:00 h.  

 
Místo startu:  Centrum městyse Suchdol n.O. 

Místo cíle:  Pohoř (na kopci u rozhledny) 

Prezentace:  7,30 h – 9,00 h v kanceláři závodu, DKT Suchdol n. O. 

Pořadí startu:  9,30 h – kat. A, B – 3 okruhy, hlavní závod (83,5 km) 

   9,35 h – kat.C, D, M – 2 okruhy (54,5 km) – kadeti jedou v rámci kategorie M 

   9,40 h – kat. E, F, ŽA, ŽB – 2 okruhy (54,5 km) – kadetky jedou v rámci kategorie ŽA 

   9,45 h – Junior SPAC – cíl u rozhledny na Veselí (14,5 km, převýšení cca 290 m) 

Trať okruhu:  Suchdol n.O. – Mankovice – Hynčice – Veselí – Odry – Pohoř – Suchdol n. O. 

Délka okruhu:  29 km 

Lékařská pomoc: Nemocnice Odry - tel.: 556 778 100 

zdravotnická služba první pomoci 

Podmínky: 1. Závod se jede dle pravidel SPACu, ČSC a tohoto rozpisu. V rámci podpisu 
startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat 
pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/200 Sb., o 

https://spac-os.cz/mujspac
http://www.atletikauni.cz/


provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími 
předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v cyklistické přilbě. Je si vědom, že je 
povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí 
provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a 
nebezpečí. 

  2. Závod se jede za běžného silničního provozu, každý účastník je povinen 
dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (zákon č. 361/ 200 Sb. o 
provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 
Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. ( od 
1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění  ( od 
1.5.2004) a pokyny pořadatelů 

 3. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené 

 4. Účastníci startují na vlastní nebezpečí 

 5. Cyklistické přilby jsou povinné!!! 

6. Mechanická vozidla jsou povolena jen po zaregistrování a musí být 
označena pořadovým číslem, které si řidič nalepí na zadní okno vozidla. 

 7. Závodníci jsou povinni 10 minut před startem své kategorie být k dispozici 
rozhodčím k prezentaci, po projetí cílem se zařadit do vyznačeného koridoru a 
nahlásit startovní číslo a jméno. 

 8. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trati 

9. Pořadatel si vyhrazuje právo uvést ve výsledcích jméno a příjmení 
závodníka, jeho oddílovou příslušnost a rok narození. Zároveň si vyhrazuje 
právo uvést v tisku fotografie a pořadí závodníků v cíli pro propagaci závodu. 
 

Junior SPAC: Při prezentaci nutný podpis zákonného zástupce, kteří si zároveň ručí za převzetí 
mladých závodníku v prostoru cíle a jejich přesun zpět na start. 

Ceny: První tři v kategorii peněžité (mládež ceny věcné), poháry 

 Vítěz hlavního závodu obdrží Pohár Memoriálu Aloise Dohnala a peněžitou prémii 

 Vyhodnocení ihned po dojetí hlavního závodu v prostoru startu v centru Městyse 
vedle obecního úřadu 

Protesty: do 15 minut po vyhlášení výsledků se vkladem 300 Kč, který s neopodstatněným 
protestem zůstává pořadateli 

Užitečné: ve startovním prostoru možnost občerstvení, možnost ubytování v Penzionu 
Poodří (penzion se nachází hned vedle startu), za úřadem městyse je nové 
parkoviště 

Sponzoři: Městys Suchdol n.O., PROSOLAR s.r.o., BCC s.r.o. – průmyslové 
podlahy, Emonix Eletric s.r.o., Varroc Lighting Systems s.r.o., 
4ever s.r.o., Hospůdka na hřišti 

 

 

 

 



 

Mapa a profil okruhu:  

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie: 

A    ročník 2003 – 1993 vč. 

B   ročník 1992 – 1983 vč. 

C   ročník 1982 – 1973 vč. 

D   ročník 1972 – 1963 vč. 

E   ročník 1962 – 1957 vč. 

F   ročník 1956 a starší 

ŽA   ročník 2007 – 1983 vč. 

ŽB   ročník 1982 a starší 

M   ročník 2007 – 2004 vč. 

St. žáci a žačky  ročník 2008 – 2009 

Ml. žáci a žačky  ročník 2010 - 2012 

Pořadatelé CK Suchdol nad Odrou, z.s. zvou Vás a Vaše děti na  



4.ročník Dětských cyklistických závodů 
Memoriálu Aloise Dohnala Suchdol nad Odrou 
 

Startovné ZDARMA !                                  Kapacita : 200 dětí 
Prvních 120 přihlášených dětí, které závod dokončí, dostanou za cílem medaili ! 

První tři v každé kategorii budou odměněni výherními poháry ! 
 

Pořadatel : Cyklistický klub Suchdol nad Odrou, z.s.  
Kontakt na dětské závody : Radek Melichar - 606 252 871 

Kdy :  sobota 18.06.2022, registrace 12.30-13:30, starty kategorií od 14.00 od nejmladších po nejstarší,  

vyhlášení a předání cen po zpracování výsledků po dojetí poslední kategorie 
Kde :  centrum městyse Suchdola nad Odrou 
Místo registrace : před kulturním domem v Suchdole nad Odrou 
Místo startu :  před COOP Marketem u křižovatky Nová ulice-Komenského v Suchdole nad Odrou 

Závody budou vypsány v 10-ti kategoriích : 
BENJAMÍNCI ročník 2018 a mladší  – Holky a kluci hodnoceni zvlášť  - jen rovinka cca 100m 
PŘEDŽÁČCI        ročník 2016 – 2017  – Holky a kluci hodnoceni zvlášť  - 1.okruh   = 1,2 km 
MALÍ ŽÁČCI ročník 2014 – 2015  – Holky a kluci hodnoceni zvlášť  - 2.okruhy = 2,5 km 
MLADŠÍ ŽÁCI ročník 2011 – 2013  – Holky a kluci hodnoceni zvlášť  - 3.okruhy = 3,8 km 
STARŠÍ ŽÁCI ročník 2008 – 2010  – Holky a kluci hodnoceni zvlášť  - 4.okruhy = 5,0 km 
  

Upozornění : Každý závodník může startovat pouze v jedné kategorii !!! účastníci JUNIOR SPACu 
nemohou startovat v dětských závodech !!! 
 

Cyklistická přilba povinná pro všechny účastníky závodu !  
Každého nezletilého může přihlásit pouze zákonný zástupce starší 18-ti let ! 
 

Každý startuje na vlastní nebezpečí a je povinen respektovat pokynů pořadatelů. Pořadatel neručí za 
škody na zdraví a majetku závodníků. Toto účastník stvrzuje svým podpisem na startovní listině. 
 

Trasa: start před COOP Marketem v centru, dále po Nové ulici a Malé straně, cíl před Muzeem Moravských bratří 

 

Tímto prosíme obyvatele Suchdola nad Odrou, zejména Nové ulice a ul.na Malé Straně o spolupráci a 
ohled při průběhu závodů, tzn. v sobotu 18.06.2022 v době 13:45 až cca 15.30 hodin.  
                Velmi děkují POŘADATELÉ 
  



        

 


