Generální partner ČSC

ŠKODA CUP 2020
ČESKÝ POHÁR NA SILNICI

Základní charakteristika
Český pohár mužů 2020 je celoroční soutěž v silniční cyklistice vypsaná pro kategorie
ELITE, U23 a vybrané juniory ročníku 2002 (s povolením ČSC dle směrnice o střídavém
startu).
Soutěž se skládá z 6ti silničních závodů. Do celkového pořadí ČP se započítává prvních
5 závodů (Visegrádská 4 se nezapočítává). Délka jednorázových silničních závodů ČP je
stanovená od 160 km do 200 km.

Označení

Datum

Místo závodu

Název závodu

1*
2*
3*
4*
5*

18. 7. 2020
30. 8. 2020
27. 9. 2020
3. 10. 2020
4. 10. 2020
11. 10. 2020

ZÁBOŘÍ
OSTRAVA
KYJOV
ROKYCANY
MLADÁ BOLESLAV
BRNO - MIKULOV

ZÁBOŘÍ
OSTRAVA

6* UCI 1.2

KYJOVSKÉ SLOVÁCKO
ROKYCANY

MLÁDÁ BOLESLAV
VISEGRÁDSKÁ ČTYŘKA

Společná ustanovení:
Účast:
Závody ČP kromě závodu 6*
Podmínkou účasti je platná závodní licence na rok 2020. Účastnit se mohou závodníci
kategorie ELITE a U23 a tyto kategorie startují společně.
Podle článku pravidel a ČSC silnice S0113 smí startovat kontinentální týmy UCI
registrované u ČSC, regionální a klubové týmy, národní výběry a mix týmy. Jezdci UCI
WorldTeam a UCI Professional Continental Team mohou startovat pouze v národním
výběru.
Kromě těchto týmů mohou startovat také UCI kontinentální týmy ze sousedních zemí
(Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko), a to za následujících podmínek:
1. musí požádat ČSC o povolení startu v rámci závodu ČP
2. mohou startovat s počtem 1 - 6 závodníků
3. vztahují se na ně stejná pravidla jako na týmy registrované u ČSC (startovné, atd.)

Závod 6*
Na závodu 6* mohou startovat závodníci dle pravidel UCI pro kategorii závodu UCI 1.2
a to v sestavě 4-6 ti členných družstev. Pro závodníky z oddílu s menším počtem než
čtyři jezdci, je možnost sestavování regionálních výběrů, tak aby byl umožněn start všem
pravidelným účastníkům ČP 2019 a 2020.

Nominace na Visegrádskou 4:
1. Všech čtyř závodů Visegrádské 4 se zúčastní čtyři nejlepších české týmů dle
konečného pořadí soutěže družstev ČP 2019 + jeden tým na návrh silniční komise.
2. Závodu Visegrádské 4 konaného na českém území se zúčastní pět nejlepších
českých týmy dle konečného pořadí soutěže družstev ČP 2019.
Dalších 5 týmů dle redukovaného pořadí ČP 2020 po závodu Velká Bíteš – Brno – Velká
Bíteš.

Nominace na MČR 2020:
Podmínka pro účast na MČR 2020 ELITE/U23 je podmíněna jedním startem na závodě
ČP 2019 nebo 2020. Tento bod se nevztahuje na závodníky působící v zahraničních
týmech. Při překročení limitu závodníků, budou upřednostněni jezdci s větším počtem
dokončených závodů ČP 2019.

Přihlášky:
Přihlášky
na
jednotlivé
závody
ČP
jsou
možné
pouze
přes
https://data.ceskysvazcyklistiky.cz/ Uzávěrka přihlášek končí 10 dní před startem
daného závodu.
Z důvodu omezení maximálního počtu startujících na 176 jezdců, budou upřednostněni
jezdci s českou licencí. Zahraniční týmy doplní startovní pole do počtu 176 podle data
přihlášek.
Týmy, které se na startovní listinu nevejdou, budou o tomto informováni elektronicky
pořadatelem nejpozději 48 hodin před startem závodu.

Přihlášky a startovné na závod 6* se řídí dle pravidel UCI, přihlášky zasílat na mail:
edr@ceskysvazcyklistiky.cz

Startovné:
Jednotlivé startovné na závody je stanoveno ve výši 300,- CZK pro jednoho
závodníka. Platba v hotovosti v kanceláři závodu u pověřené osoby.
Jednotlivé startovné na závody pro cizince je stanoveno ve výši 12,- EUR pro
jednoho závodníka. Platba v hotovosti v kanceláři závodu u pověřené osoby.
Podrobnosti o platbě naleznete v Příloze č. 1 tohoto rozpisu.

Porada:
Porada musí proběhnout ve stanoveném čase, a to vždy minimálně 90 minut před
startem závodu.

Časový limit:
Časový limit pro závodníky je 8% z času vítěze. Pouze za výjimečných okolností a po
dohodě sboru rozhodčích s organizátorem závodu může být limit prodloužen. (článek pravidel
ČSC silnice S0379) Závodníci, kteří nedokončí závod v časovém limitu, nebudou uvedeni
v hodnocení.

Hodnocení:
Hodnotí se kategorie: celkové pořadí ČP, nejlepší závodník U23, nejlepší
Nováček roku
Soutěž jednotlivců:
Za umístění v jednotlivých závodech se do celkového hodnocení započítává
následující bodové hodnocení:

Umístění

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. – 10.

60 b.

45 b.

35 b.

28 b.

23 b.

22 b.

21 b.

20 b.

19 b.

18 b.

11. – 20.

17 b.

16 b.

15 b.

14 b.

13 b.

12 b.

11 b.

10 b.

9 b.

8 b.

21. – 30.

7 b.

6 b.

5 b.

4 b.

3 b.

2 b.

1 b.

1 b.

1 b.

1 b.

1. Vedoucí závodník průběžného hodnocení ČP obdrží dres vedoucího závodníka ČP a má
povinnost v něm v závodech ČP startovat.

2. Vedoucí závodník kategorie U23 průběžného hodnocení obdrží dres vedoucího závodníka
kategorie U23 a má povinnost v něm v závodech ČP startovat.
3. Vedoucí závodník kategorie NOVÁČEK ROKU (ročník 2001 a mladší) průběžného
hodnocení obdrží dres vedoucího závodníka kategorie NOVÁČEK ROKU a má povinnost
v něm v závodech ČP startovat.
Při rovnosti bodů v průběžném celkovém hodnocení jednotlivců rozhoduje lepší umístění
v posledním bodovaném závodě.
Priorita dresů:

Vedoucí závodník průběžného pořadí ČP
Vedoucí závodník průběžného pořadí kategorie U23
Vedoucí závodník kategorie NOVÁČEK ROKU

Soutěž družstev:
V daném závodě bude sečteno umístění tří nejlépe umístěných závodníků z daného
družstva. Lépe se umístí družstvo s nižším součtem umístění. Při rovnosti součtu rozhoduje
lepší umístění nejlepšího závodníka týmu.
Družstva budou seřazena dle tohoto klíče a do soutěže družstev jim budou přiděleny body dle
tabulky hodnocení pro soutěž jednotlivců.
Při rovnosti bodů více družstev celkovém hodnocení družstev rozhoduje lepší umístění
družstva v posledním závodě.
tabulka: příklad výpočtu bodového hodnocení družstva
Družstvo
CK Brno
CK Praha
CK Prostějov
CK Plzeň

Umístění 3 závodníků v cíli
1. místo
5. místo
9. místo
3. místo
10. místo
15. místo
2. místo
7. místo
20. místo
6. místo
8. místo
19. místo

Součet umístění
15
28
29
33

Body do ČP
60
45
35
28

Zahraniční závodníci:
Zahraniční závodníci, kteří nezávodí za týmy registrované u ČSC, mají nárok na získané
ceny, do celoroční soutěže však nebudou započítáváni.

Ceny za jednotlivý závod:
Finanční ceny viz tabulka budou vyplaceny na základě vyplněné žádosti, která je
nedílnou součástí tohoto rozpisu (Příloha č. 2 a 3). Řádně vyplněné a čitelné žádosti musí být
doručeny do kanceláře závodu v co nejkratší době po skončení daného závodu. Finanční ceny
budou vyplaceny ihned po skončení závodu, po předložení vyplněné žádosti, a to pouze
v hotovosti.

tabulka: Absolutní pořadí bez rozdílu kategorií v závodě

1. místo

2. místo

3. místo

4. místo

5. místo

6. místo

7. místo

8. místo

9. místo

10. místo

10 000,-

7 000,-

5 000,-

3 000,-

1 500,-

500,-

500,-

500,-

500,-

500,-

tabulka: Absolutní pořadí U23 v závodě

1. místo 2. místo 3. místo
2 000,-

1 500,-

500,-

Finanční ceny na závodu 2* budou vyplaceny dle pravidel UCI 1.2 pro rok 2020. Ceny vyplácí
pořadatel.

Startovní čísla, čipy:
Zádová startovní čísla spolu s čipy je každý závodník povinen po skončeném závodě
vrátit v kanceláři závodu. Za ztrátu nebo poškození čipu bude účtován poplatek 3 000,-.

Pořadí mechanických vozidel:
Každý přihlášený tým (alespoň 3 závodníci) může nahlásit jedno mechanické vozidlo.
Pořadí mechanický vozidel na 1. závodě ČP je dáno celkovým pořadím ČP 2019 v kategorii
jednotlivců ELITE, v dalších závodech pak dle aktuálního absolutního pořadí této soutěže
jednotlivců. Závodníci – jednotlivci mohou mít rovněž mechanické vozidlo (minimálně pro 3
závodníky), jejich pořadí v konvoji určí hlavní rozhodčí před závodem, přičemž pořadí prvních
pěti mechanických vozidel zůstane nezměněno a je dáno pořadím jednotlivců v ČP. To stejné
platí i pro eventuální účast zahraničních týmů.

Radiostanice:
Výdej radiostanic proběhne v kanceláři závodu oproti dvěma licencím (licence řidič +
licence funkcionář). Navrácení po ukončení závodu tamtéž. Radiotour bude vysílat na
frekvenci UHF 448,490 MHz. Zapůjčení vysílačky a vydání čísla mechanického vozu je
zpoplatněno částkou 100,- CZK, platba při převzetí.

Řídící výbor soutěže ČP 2020:
Ředitel soutěže:

Jakub Edr

edr@ceskysvazcyklistiky.cz 607 040 066

Odpovědný rozhodčí: Ondřej Vačkář

ondra@vackar.cz

Schvalování rozpisů: Jakub Edr

edr@ceskysvazcyklistiky.cz 607 040 066

Zpracoval:

na základě návrhů silniční komise pod vedením p. Petra Kováče
zpracoval Jakub Edr

Schváleno:

777 822 527

STK ČSC dne: 2.2.2020

Příloha č. 1

ČP mužů 2020
Platba startovného:

Sportovní ředitelé přihlásí závodníky svého týmu k danému závodu zařazeného do Českého
poháru 2020 nejpozději 10 dnů před startem prostřednictvím https://data.ceskysvazcyklistiky.cz
Jednotlivé startové na závody je stanoveno ve výši 300,- CZK pro jednoho závodníka. Platba
v hotovosti v kanceláři závodu u pověřené osoby.
Jednotlivé startové na závody pro cizince je stanoveno ve výši 12,- EUR pro jednoho
závodníka. Platba v hotovosti v kanceláři závodu u pověřené osoby.
Za každého nepřihlášeného závodníka bude při prezentaci požadováno zvýšené
startovné 1000,- CZK, stejná částka bude požadována i po závodníkovi, který se přihlásil po
termínu.V případě neuhrazení startovného bude závodníkovi zakázán start ve všech závodech
spadajících do kalendáře ČSC do konce roku 2020.

Příloha č. 2

ČP mužů 2020
Potvrzení o vyplacení finanční prémie za umístění
v závodě Českého poháru 2020
Absolutní pořadí
Klub/oddíl:

………………..………………………………………………………

IČ:

…………………….

Číslo registrace u ČSC: ...……………..…

Adresa klubu:
Ulice:

………………..………………………………………………………

Město:

………………..………………………………………………………

PSČ:

……………….

Číslo účtu:

………………..……………………………………/………………

Na
základě
umístění
v závodě
ČESKÉHO
POHÁRU
………………..……………..……………………………. konaného dne ………………2020 Vás
žádáme o potvrzení finanční odměny, která nám náleží dle rozpisu ČP 2020:
Číslo licence závodníka:
Umístění v absolutním pořadí:

Místo

Částka:

,- Kč

Číslo licence závodníka:
Umístění v absolutním pořadí:

Místo

Částka:

,- Kč

Číslo licence závodníka:
Umístění v absolutním pořadí:

Místo

Částka:

,- Kč

Částka celkem:

,- Kč

Příjemce odměny bere na vědomí, že vyplacená odměna nebyla jeho plátcem zdaněna.
V důsledku tohoto je povinen postupovat podle ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
……………………………. podpis zástupce oddílu

Příloha č. 3

ČP mužů 2020
Žádost o potvrzení finanční prémie za umístění
v závodě Českého poháru 2020
Kategorie U23
Klub/oddíl:

………………..………………………………………………………

IČ:

…………………….

Číslo registrace u ČSC: ...……………..…

Adresa klubu:
Ulice:

………………..………………………………………………………

Město:

………………..………………………………………………………

PSČ:

……………….

Číslo účtu:

………………..……………………………………/………………

Na
základě
umístění
v závodě
ČESKÉHO
POHÁRU
………………..……………..……………………………. konaného dne ………………2020 Vás
žádáme o potvrzení finanční odměny, která nám náleží dle rozpisu ČP 2020:
Číslo licence závodníka:
Umístění v kategorii U23:

Místo

Částka:

,- Kč

Číslo licence závodníka:
Umístění v kategorii U23:

Místo

Částka:

,- Kč

Číslo licence závodníka:
Umístění v kategorii U23:

Místo

Částka:

,- Kč

Částka celkem:

,- Kč

Příjemce odměny bere na vědomí, že vyplacená odměna nebyla jeho plátcem zdaněna.
V důsledku tohoto je povinen postupovat podle ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. …….……………………………….

