Generální partner ČSC

ŠKODA CUP 2021
ČESKÝ POHÁR NA SILNICI

Základní charakteristika
Český pohár mužů 2021 je celoroční soutěž v silniční cyklistice vypsaná pro kategorie
ELITE, U23 a vybrané juniory ročníku 2003 (s povolením ČSC dle směrnice o střídavém
startu).
Soutěž se skládá z 7ti silničních závodů. Do celkového pořadí ČP se započítávají
všechny závody. Délka jednorázových silničních závodů ČP je stanovená od 160 km do 200
km.

Označení

Datum

Místo závodu

Název závodu

1
2
3
4 UCI 1.2
5
6
7

17. 4. 2021
16. 5. 2021
13. 6. 2021
17. 7. 2021
24. 7. 2021
29. 8. 2021
2.10.2021

BRNO – VELKÁ BÍTEŠ - BRNO
MLADÁ VOŽICE
KYJOV
BRNO – MIKULOV - BRNO
BLATNÁ
HRABYNĚ U OSTRAVY
MLADÁ BOLESLAV

BRNO – VELKÁ BÍTEŠ - BRNO
MLADÁ VOŽICE
KYJOVSKÉ SLOVÁCKO
VISEGRÁDSKÁ ČTYŘKA
BLATNÁ
HRABYNĚ
MLADÁ BOLESLAV

Společná ustanovení:
Účast:
Závody ČP kromě závodu V4
Podmínkou účasti je platná závodní licence na rok 2021. 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.)

Nominace na V4 2021:
Na závodu Visegrádské 4 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 2020 a 2021 pokud bude volné místo.

Nominace na MČR 2021:
Podmínka pro účast na MČR 2021 ELITE/U23 je podmíněna jedním startem na závodě
ČP 2020 nebo 2021. Tento bod se nevztahuje na závodníky působící v zahraničních
týmech. Při překročení limitu závodníků, budou upřednostněni jezdci s větším počtem
dokončených závodů ČP 2021.

Přihlášky:
Přihlášky na jednotlivé závody ČP jsou možné pouze přes https://csc.sportsoft.cz
Uzávěrka přihlášek končí ve čtvrtek ve 12h v týdnu 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. Přihlášení na místě není možné.
Týmy, které se na startovní listinu nevejdou, budou o tomto informováni elektronicky
pořadatelem nejpozději 48 hodin před startem závodu.
Přihlášky a startovné na závod Visegrádské 4 se řídí dle pravidel UCI, přihlášky zasílat
na mail: edr@ceskysvazcyklistiky.cz

Platba a startovné:
On-line platba ve výši 300,- při přihlášení. Platba na místě není možná.

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.

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 Visegrádské 4 budou vyplaceny dle pravidel UCI 1.2 pro rok 2021.
Ceny vyplácí pořadatel.

Řídící výbor soutěže ČP 2021:
Vedení soutěže:

Silniční komise

Petr.Kovac@cz.ey.com

602 231 594

Ředitel soutěže:

Jakub Edr

edr@ceskysvazcyklistiky.cz 607 040 066

Odpovědný rozhodčí: Ondřej Vačkář

ondra@vackar.cz

777 822 527

Schvalování rozpisů: Ondřej Vačkář

ondra@vackar.cz

777 822 527

Zpracoval:

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

Schváleno:

STK ČSC dne: 11.2.2021

