Generální partner ČSC

Carla kriterijní liga 2021
Seriál závodů
Základní charakteristika:
Carla kriterijní liga 2021 je celoroční soutěž v silniční cyklistice vypsaná pro kategorie ŽÁCI MLADŠÍ,
ŽÁCI STARŠÍ, ŽÁKYNĚ MLADŠÍ, ŽÁKYNĚ STARŠÍ, KADETI, KADETKY, JUNIOŘI, JUNIORKY A
ŽENY.
Soutěž se skládá ze sedmi kritérií. Do celkového pořadí se započítává všech 7 závodů. U kategorie
KADETŮ se nezapočítává závod v Táboře 15.5.2021 z důvodu omezení kapacity a neumožnění
startu všem závodníkům.

Termíny:

Označení

Datum

Místo závodu

Název závodu

1
2
3
4
5
6
7

15.5.2021
5.6.2021
12.6.2021
17.7.2021
28.8.2021
5.9.2021
11.9.2021

TÁBOR
OLOMOUC - BÍLOVICE
KYJOV
PARDUBICE
OSTRAVA
LOVOSICE
OTROKOVICE

TÁBORSKÉ OKRUHY
BÍLKOVICE
KYJOVSKÉ SLOVÁCKO
PARDUBICE
OSTRAVA
LOVOSICE
OTROKOVICE
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Společná ustanovení:
Účast:
V Kriterijní lize mohou startovat všichni řádně přihlášení závodníci ročníku narození pro danou
kategorii, kteří jsou vybaveni platnou licencí pro rok 2021.
V případě sjednocení jednotlivých kategorií budou body uděleny dle redukovaného pořadí (tzn.
prvních 30 v každé kategorii)

Organizační pokyny:
Pořadatel zajistí pro každou kategorii chlapců a dívek samostatný start. V případě nízkého počtu
přihlášených dívek (méně než 15), budou tyto kategorie sloučeny s chlapci.

Přihlášky:
Přihlášky se provádí ke každému závodu samostatně elektronickou formou na internetových
stránkách https://data.ceskysvazcyklistiky.cz nebo https://csc.sportsoft.cz
Termín uzávěrky přihlášek je vždy 3 dny (do 12:00 hodin) před startem příslušného závodu.
Součástí přihlášení je úhrada startovného, přihlášení nabývá platnosti po úhradě startovného.
Provedením platby se rozumí připsání finanční částky (startovného) na účet pořadatele.

Startovné:
Přihlášení předem elektronickou formou:
Žáci, Žákyně, Kadeti, Kadetky
100,Junioři, Juniorky a Ženy

200,-

Výdej startovních čísel končí 90 minut před startem závodu.

Porada:
Porada musí proběhnout ve stanoveném čase, a to vždy minimálně 60 minut před startem závodu.
Porada je společná pro všechny kategorie.

Časový limit:
Časový limit pro závod bude vyhlášen hlavním rozhodčím na poradě.

Technické pokyny:
a) výška ráfků pro silniční závod žáků a kadetů maximálně 55 mm
b) výška ráfků pro silniční závod juniorů maximálně 55 mm
c) výška ráfků pro závody s hromadným startem kadetů maximálně 55 mm
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Kotoučové brzdy:
Od 1. 1. 2019 je povoleno používání kotoučových brzd za striktní podmínky, že kotouč bude včetně
krytek tzv. „plný“ (např. Shimano Dura Ace) z důvodu bezpečnosti při pádech. Z důvodu nedostatku
materiálu na trhu v roce 2021 bude akceptován i jiný druh kotouče než plný.

Omezení převodů:
KATEGORIE SILNICE (m/otáčka klik)
žáci a žákyně mladší 5,84 m
žáci a žákyně starší 6,17 m
kadeti a kadetky 6,94 m
junioři a juniorky 7,93 m

(52x19, 41x15…)
(52x18, 41x14…)
(52x16, 46x14…)
(52x14, 48x13…)

Hodnocení Carla kriterijní ligy:
Soutěž jednotlivců:
Za umístění v jednotlivých závodech se do celkového hodnocení započítává následující
bodové hodnocení:

Umístění
1. - 10.
11. - 20.
21. - 30.

1.
150
46
36

2.
110
45
35

3.
90
44
34

4.
80
43
33

5.
75
42
32

6.
70
41
31

7.
65
40
30

8.
60
39
29

9.
55
38
28

10.
50
37
27

Body do Kriterijní ligy se započítává ze všech závodů. Boduje prvních 30 závodníků.

Při rovnosti bodů v průběžném a celkovém hodnocení jednotlivců rozhoduje lepší umístění v posledním
bodovaném závodě.

Zahraniční závodníci:
Zahraniční závodníci, kteří nezávodí za týmy registrované u ČSC, berou body a pořadí na dalších
místech se neposunuje.
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Finanční ceny:
Ženy 1. místo 1500,- 2. místo 1000,- 3. místo 800,- 4. místo 500,- 5. místo 300,Junioři 1. místo 1000,- 2. místo 800,- 3. místo 500,Juniorky 1. místo 1000,- 2. místo 800,- 3. místo 500,-

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,-.

Řídící výbor soutěže Carla kriterijní ligy 2021:

Vedení soutěže:

Jiří Kaňkovský

jiri.kankovsky@seznam.cz

608 888 521

Zodpovědný rozhodčí:

Ondřej Vačkář

ondra@vackar.cz

777 822 527

Schvalování rozpisů:

Ondřej Vačkář

ondra@vackar.cz

777 822 527

Zpracoval: Bc. Jakub Edr, MBA

Schváleno:
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