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ŠKODA CUP 2021   
Český pohár na silnici Elite a U23 

 

VOŽICKÉ OKRUHY 2021 

Pořadatel: Agentura Cyklistika s.r.o., Na Bydžově 3122, 390 05 Tábor 
 
Termín: 16. 5. 2021, ve 13:45 hodin  
 
Místo konání: Mladá Vožice, Náměstí obětí nacismu 
 
Ředitel závodu: Petr Balogh  tel. 777990150  info@cyklokros.cz 
 

Velitel trati: Josef Krch  Tel: 602 44 21 21 
 
Hlavní rozhodčí: Markéta Jandová (ČSC), Tel: 733 126 871 
 
Přihlášky: do čtvrtka 13. 5. 2021 12:00 na webu: https://csc.sportsoft.cz 
 

Kancelář závodu: od 10:30 do konce závodu, Městský úřad Mladá Vožice, 
Žižkovo nám 80 



COVID OPATŘENÍ: Závodníci včetně personálu musí předložit potvrzení o negativním 
PCR či antigenním testu provedeném oficiálním odběrovým místem. 
Test nesmí být v době zahájení sportovní akce starší 48 hod. od 
odběru biologického vzorku. Ti, kdo prodělali nemoc COVID-19 
nejpozději před 90 dny, nemusí test podstupovat, ale musí to 
prokázat lékařským nebo laboratorním potvrzením data od prvního 
pozitivního PCR testu.  

Závodníci, kteří absolvovali Táborské okruhy v sobotu nebo si 
v sobotu vyzvedli startovní číslo s čipem, nemusí znovu 
předkládat výsledek testu a selfreporting formulář. 
Závodníci, kteří se budou registrovat v neděli, odevzdají při 
prezentaci v kanceláři závodu selfreporting formulář a 
předloží potvrzení o negativním testu. Na základě toho jim 
bude vydáno startovní číslo a čip. 

 

Výdej startovních čísel: V kanceláři závodu od 10:30 do 11:45 v kanceláři závodu. 
 
Porada: ve 12:15 hod., Městský úřad Mladá Vožice, Žižkovo nám 80 
 
Startovné: Jednotlivé startovné na závody je stanoveno ve výši 300,- CZK pro 

jednoho závodníka a pro cizince je stanoveno ve výši 12,- EUR. 
Platba možná pouze on-line při registraci. 

 
Podmínka startu: Platná licence národní cyklistické federace pro rok 2021. 
 
Startují: Muži Elite a U23 
 Čas startu: 13:45 hod. 
 Počet okruhů: 8 
 Počet kilometrů: 157,72 

 

Trať závodu: Okruh v okolí Mladé Vožice, délka okruhu 19,72 km  

Mladá Vožice (start) - Ústějov - Radvánov - Rodná - Bradáčov - 
Radostovice - Františkov - Staniměřice - Běleč - Mladá Vožice (cíl) 

 
 Jednosměrná uzavírka, provoz bude řídit Policie ČR, Městská 

policie Mladá Vožice a firma JANEV 
 

Předpis: Závod se koná dle platných pravidel cyklistiky ČSC pro závody na 
silnici, ustanovení rozpisu Škoda Cup 2021 a ustanovení tohoto 
rozpisu závodu. Všichni účastníci závodu startují na vlastní 
nebezpečí a náklady, a jsou povinni uposlechnout pokynů 
pořadatelů, policie a rozhodčích. 
Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. 



Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti 
rozpisu závodu, a to z důvodů nepředvídatelných okolností. 

 
Vyhlášení výsledků:  Ceny dle rozpisu ČP 2021.  

 Vyhlášení proběhne do 15 minut po průjezdu vítěze cílem. 
  Absolutní pořadí bez rozdílu kategorií v závodě: 

1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo 
10 000,- 7 000,- 5 000,- 3 000,- 1 500,- 
6. místo 7. místo 8. místo 9. místo 10. místo 
500,- 500,- 500,- 500,- 500,- 

 
  Absolutní pořadí U23 v závodě: 

1. místo 2. místo 3. místo 
2 000,- 1 500,- 500,- 

 
Zdravotní zajištění: ZZS Tábor   Tel: +420 733 537 660 
 
Lékař závodu: MUDr. Krajči Ján   Tel: +420 777 345 887 

Dopingová kontrola: Dopingová kontrola bude prováděna dle pravidel UCI a 
antidopingového  výboru ČR.  

 Městský úřad Mladá Vožice, Žižkovo nám 80 
 

Další ustanovení: Závodník se ztrátou 15 minut na čelo závodu bude ze závodu 
odvolán a nebude klasifikován. 

 
 V průběhu závodů je rozjíždění po trati závodu zakázáno.  
 
Časový limit: Časový limit v cíli závodu je 8% z času vítěze. Závodník, který dokončí 

závod po tomto limitu nebude v cíli klasifikován (DNF). 
 
Mechanická vozidla: Pořadí mechanických vozidel se řídí rozpisem Škoda CUP 

2021. Pořadí bude určeno na poradě. Konvojová čísla se 
budou vydávat po předložení platné licence ČSC pro rok 2021. 

 
Výdej vysílaček:  Na poradě po předložení platné licence národní cyklistické federace 

pro rok 2021. 
 
Vysílací kanál: Radio-tour bude vysílat na frekvenci UHF 448,490 MHz – Ch1 
 
Pevný bufet: Za vrcholem stoupání v obci Rodná 

 
Zelená zóna:  200m před bufetem v obci Rodná a 200m za bufetem v Obci Rodná.  

 
Podpisové archy:  Všichni závodníci jsou povinni se podepsat do podpisových archů, 

které budou vystaveny ve 12:35hod. před startem v prostoru startu. 
Ukončení podpisů v 13:35 hodin 



 
 
 

Schváleno siliční komisí ČSC dne: 16.3.2021                            


