
 

 

 

                                                                                                            Generální partner ČSC                            Exkluzivní partner ČSC 

 

ŠKODA eCUP 2021  
Seriál virtuálních cyklistických závodů 

 
Základní charakteristika 

ŠKODA eCUP je ucelený seriál virtuálních cyklistických závodů ŠKODA eCUP 2021, který je 

v historii svazu prvním českým pohárem v e-sportu a proběhne v únoru a březnu 2021 na 

platformě ROUVY. Seriál bude zakončen oficiálním Mistrovstvím České republiky v e-

cyklistice 2021. 

 
 

Program a trasy ŠKODA eCUP 2021 

11. února: 1. závod ŠKODA eCUP 2021 Toskánsko - https://my.rouvy.com/virtualni-
trasy/detail/37001  

18. února: 2. závod ŠKODA eCUP 2021 Šumava - https://my.rouvy.com/virtualni-
trasy/detail/32452  

4. března: 3. závod ŠKODAa eCUP 2021 Tourmalet - https://my.rouvy.com/virtualni-
trasy/detail/56020  

25. března: 4. závod ŠKODA e-MČR 2021 Brno - Velká Bíteš - Brno - tato trať se ještě 
připravuje, část závodu povede na trase Říčany - Brno - Říčany a bude dlouhá 30 kilometrů. 

 
 

Kategorie  

Muži ELITE / U23 (sloučená kategorie, povinná licence UCI 2021) 

Ženy / Juniorky (sloučená kategorie, povinná licence UCI 2021) 

Junioři (povinná licence UCI 2021) 

Hobby / Ostatní  
 

Hobby jezdec = poslední dvě sezony neměl vydanou licenci u ČSC, v registraci uvede 

kompletní údaje (jméno, příjmení, datum narození, váhu) 

 

 

Hodnocení 

Za umístění v jednotlivých závodech se do celkového hodnocení započítává 
následující bodové hodnocení: 
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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. 

 
Soutěž se skládá ze čtyř on-line závodů. Do celkového pořadí ŠKODA eCUPu se započítají 
tři nejlepší výsledky. 
 
 
 

Finanční odměny za jednotlivý závod:  
 
 
Absolutní pořadí bez rozdílu kategorií v závodě  
 
 
 
 

 
Nejlepší Žena/Juniorka, Junior a Hobby / Ostatní 
 
     
 

 
 

Mistrovství ČR v e-cyklistice 2021 
  
Finálový závod ŠKODA eCUP proběhne částečně na trase jarní silniční klasiky Velká Bíteš-

Brno-Velká Bíteš. Zároveň se bude jednat o první e-mistrovství ČR, po kterém se budou 

udělovat mistrovské dresy pro nejlepší Ženy/Juniorky, Muže ELITE/U23 a Juniory. Tento 

závod pojede 20 nominovaných závodníků, kteří, pokud to podmínky kolem COVID dovolí, 

absolvují závod prezenčně na vybraném místě a na stejném typu trenažerů, které budou  

zkalibrovány a nastaveny na přesné parametry hmotnosti nominovaných závodníků, aby vše 

proběhlo podle pravidel pro e-sport a výsledek byl objektivní.  

Závodu se samozřejmě budou moci zúčastnit i další závodníci online doma, kteří závod 

pojedou jako finálový (čtvrtý) závod ŠKODA eCUP 2021. 

 
 

Nominační kritéria pro MČR v e-cyklistice 2021: 
 
Účast na eMČR 2021 je podmíněna alespoň jedním startem v seriálu ŠKODA eCUPU 2021 
před nominací na eMČR. 
 
 
Ženy/Juniorky:  
Nejlepší 3 závodnice v součtu dvou nejlepších výsledků online závodů ŠKODA eCUP 2021 

jsou nominovány automaticky, další dvě závodnice na základě výběru reprezentačních 

trenérů napříč všemi disciplínami. 

 

1. místo 2. místo 3. místo 

3 000,- 2 000,- 1 000,- 

1. místo 1. místo 1. místo 

1 000,- 1 000,- 1 000,- 



Junioři  
Nejlepší 2 závodníci v součtu dvou nejlepších výsledků online závodů ŠKODA eCUP 2021 

jsou nominováni automaticky, další tři závodníci na základě výběru reprezentačních trenérů 

napříč všemi disciplínami. 

 
Muži ELITE/U23  
Nejlepších 5 závodníků v součtu dvou nejlepších výsledků online závodů ŠKODA eCUP 

2021  jsou nominováni automaticky, dalších 5 závodníků na základě výběru reprezentačních 

trenérů v jednotlivých disciplínách (1x silnice, 1x MTB, 1x dráha, 1x cyklokros, 1x divoká 

karta).  

Zde také platí splnění podmínky pro jednotlivce.  

 

 

Přihlášky na jednotlivé závody ŠKODA eCUP 2021: 
 
1. závod - ŠKODA eCUP 2021 | Toskánsko https://my.rouvy.com/onlinerace/live/42823 

https://registrace.sportsoft.cz/registration.aspx?e=1804 
 

2. závod - ŠKODA eCUP 2021 | Šumava https://my.rouvy.com/onlinerace/live/42824 
https://registrace.sportsoft.cz/registration.aspx?e=1805 
 

3. závod - ŠKODA eCUP 2021 | Tourmalet https://my.rouvy.com/onlinerace/live/42825 
https://registrace.sportsoft.cz/registration.aspx?e=1806 
 

4. závod - ŠKODA eMČR 2021 | Brno https://my.rouvy.com/onlinerace/live/42826 
https://registrace.sportsoft.cz/registration.aspx?e=1807 

 
 

Společná ustanovení 

Aplikace Rouvy je v době konání závodů zcela bezplatná a otevřená pro všechny, stačí se 

jen registrovat a vytvořit si profil. 

Všeobecná pravidla pro digitální závody  

On-line registrace se uzavírá 1 hodinu před startem každého závodu.  

Data a připojení  

Po ukončení závodu je závodník povinen „ukončit“ aktivitu pomocí tlačítek k tomu určených v 

aplikaci ROUVY tak, aby mohla být aktivita uložena a viditelná (veřejně i soukromě).  

Každý závodník je povinen být po dobu závodu připojen k internetu. Doporučená rychlost 

připojení je alespoň 20Mbp/s.  

Účet a trenažer  

Pro účast v Digitálních závodech je podmínkou použití chytrého trenažeru. (doporučujeme 

„direct drive“ trenažer)  

Doporučujeme mít také připojený sensor tepové frekvence 

Závodník je před závodem povinen svůj trenažer zkalibrovat. (doporučujeme použít oficiální 

aplikaci výrobce)  
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Závodník je povinen uvádět a nastavit svou skutečnou aktuální váhu. Uvedené informace a 

hodnoty budou důkladně ověřovány. Jednejte proto v duchu fair play.  

Osobní účet  

Závodník je povinen mít založený ROUVY účet na své vlastní jméno a mít verifikován email.  

Není povoleno používat jména jiných osob, vulgární či jinak nevhodná slova.  

Při nedodržení jakýchkoliv zásad, si ČSC vyhrazuje právo na diskvalifikaci závodníka.  

Doporučujeme nepoužívat přezdívku a zadat jméno a týmovou příslušnost pro lepší 

identifikaci závodníků pro komentátory v rámci přímého přenosu. Zvýšíte tím tak publicitu 

nejen svému jménu, ale i vašemu týmu.  

Aplikace a vybavení  

Vždy je nutné používat nejnovější verzi aplikace ROUVY či ROUVY AR.  

Závodník nesmí mít během ROUVY Digitálního závodu spuštěnou žádnou jinou aplikaci, 

která by mohla ovládat či zaznamenávat hodnoty jeho trenažeru.  

Doporučujeme kontrolovat firmware Vašeho trenažeru přes oficiální aplikaci jeho výrobce.  

  

 


