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Motto: „Vítězstvím v ČP k reprezentaci ČR“ 
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********************************************************************************** 
1.Český pohár kadetek pro rok 2013 je celoroční soutěž v silniční cyklistice a skládá se z těchto závodů:  

 
a) jednorázové silniční závody  

6.dubna   TJ ZČE Cyklistika Plzeň    kritérium 
  7.dubna   TJ ZČE Cyklistika Plzeň    časovka jednotlivců 

 13.dubna   CYKLO ŠVEC Soběslav    kritérium 
14.dubna   TJ Favorit Brno       silnice 
20.dubna   CK DACOM PHARMA Kyjov   silnice 
21.dubna   CK DACOM PHARMA Kyjov   kritérium 
26.-28.dubna Dukla Praha        dráha (bod.závod) 
1.května   TJ Cykloprag       kritérium 
17.-19.května TJ KOVO Praha      dráha (bod.závod) 
8.června   CK RBB Invest J.Hradec    silnice 
9.června   CK RBB Invest J.Hradec    kriterium 
29.června  KC Kooperativa SG J.n.N   kriterium 
30.června  KC Kooperativa SG J.n.N    silnice 
31.srpna   CK Slavoj Terezín      silnice 
1.září    CK Slavoj Terezín      časovka jednotlivců 
14.září   CK Příbram          silnice 
15.září   CK Příbram          silnice 
21.září   SKHC Praha       časovka jednotlivců 
22.září   SKHC Praha       silnice 

 
b) Mistrovství České republiky 

30.července  VC České Budějovice     časovka jednotlivců 
1.srpna   VC České Budějovice     časovka dvojic  
3.srpna   VC České Budějovice     závod jednotlivců 

 
c) etapové závody 

31.května – 2.června CK LANŠKROUN    MALÝ ZÁVOD MÍRU 2013 
 

d) Mistrovství krajů 
     25.května             časovka jednotlivců 
     26.května             silnice 

  
2. Podmínka účasti 

V Českém poháru kadetek mohou startovat všechny řádně přihlášené závodnice ročníku 
narození 1997 a 1998, které jsou vybaveny platnou licencí pro rok 2013. 

3. Organizační pokyny  
a) závody Českého poháru vypisuje pověřený pořadatel podle Pravidel cyklistiky a ustanovení tohoto rozpisu.  
b) pořadatelé jednotlivých závodů jsou povinni zaslat nejpozději 8 týdnů před konáním závodu ke schválení  

rozpis KSTR ČSC systémem www.cyklovysledky.cz nebo na e-mailovou adresu skmladezcsc@seznam.cz 
V silničních závodech budou vypsány dle možností 2 prémie, bodované přímo do Českého poháru  

5, 3, 2 a 1 bodem. 
c) pořadatelé jednotlivých závodů jsou povinni poslat ihned po skončení závodů výsledky elektronickou poštou  

ve formátu daném systémem www.cyklovysledky.cz na e-mailovou adresu skmladezcsc@seznam.cz  
V případě společného startu (žáků, žaček a kadetek), je povinnost pro každou kategorii vyhotovit 
samostatné výsledky pro bodování do ČP. 
 

d) pořadatelé jednotlivých závodů jsou povinni zaslat v termínu dle Pravidel cyklistiky kompletní  
”Zápis o závodě” na adresu Českého svazu cyklistiky: Nad Hliníkem 4,15000 Praha 5.  

e) pořadatel závodu zajistí podpisové archy, které budou vystaveny minimálně 30 minut před startem závodu 
(kromě závodů na dráze).  

f) technický servis závodu zajišťuje pořadatel podle § 03 SPOLEČNÉ PŘEDPISY PRO SILNIČNÍ ZÁVODY –  
Národní závody v kalendáři ČSC. 
Na závody podle odst.1a) silniční závody, kritéria a dráha (bodovací závod), dále odst.1b) a 1c)  
zajistí pořadatel cílovou kameru a výsledkový servis.   

g) na jednotlivé závody bude komisí rozhodčích delegována vždy dvojice rozhodčích.  
Další rozhodčí do celkového počtu 7 deleguje příslušný krajský svaz cyklistiky. 

h) v jednotlivých závodech startují všechny závodnice na náklady své nebo svého klubu. 
i) pokud bude v jednotlivých závodech bodovat zahraniční závodnice nelicentovaná u českého klubu,  

tak tato závodnice bere body a pořadí na dalš ích místech se neposunuje. 
j) výdej startovních čísel bude ukončen vždy nejpozději 60 minut před startem závodu.  
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k) kategorie kadetek může startovat ve společné kategorii se staršími žáky(čl.7.5 Sportovně technických měrnic  
4. Pořadí mechanických vozidel bude toto:  

- podle aktuálního pořadí závodnic v soutěži jednotlivkyň (oddílová příslušnost) 
V případě startu kadetek a žákyň společně se žáky je pořadí mechanických vozidel 1.a 2. kadetky dle 
aktuálního pořadí ČP na 5.a 11.místě mechanických vozidel žáků, mechanické vozidlo 1.žákyně dle aktuálního 
pořadí ČP je na 8. místě mechanických vozidel žáků. Pořadí mechanických vozidel žáků se posunuje. Dalš í 
mechanická vozidla dívek i žáků jedou za kraje společně dle výsledkové listiny žáků. 

Ustanovení tohoto článku neplatí pro etapové závody. 
V každém případě musí být dodrženo ustanovení čl.S 0337 Pravidel cyklistiky pro závody na silnici. 

RadioTour bude vysílat na frekvencích: 
  CH1 – 448,490 MHz, CH2 – 448,570 MHz, CH3 – 448,610 MHz. 
  Doporučení:   

Každý team si zajistí pro mech.vozy radiostanici (přijímač radioTour) na výše uvedených frekvencích. 
 

5. Ceny v jednotlivých závodech zajišťuje pořadatel.  
 
6. Na organizačním a technickém zajištění se podílejí:  

Český svaz cyklistiky 
Pořadatelé jednotlivých závodů 

 
7. Tato soutěž podléhá řízení komise ve složení: 

Ing.Jaroslava Mixová   komise mládeže  tel.:602278050 
Karel Machačný     STK ČSC    tel.:603810611 
Ing.Marek Mixa     zpracovatel soutěže tel.:724116963 

 
8. Bodové hodnocení 

a) soutěž jednotlivců 
Každé závodnici se započítává:  

- ze závodů uvedených v odst.1a:  
6 silničních závodů, 
1 časovky jednotlivkyň, 
7 bodovacích závodů a kritérií,  

- závody dle odst.1b,  
- závody dle odst.1c, 
- závody dle odst.1d 

Vítězem této soutěže se stává závodnice s nejvyšším součtem bodů.  
Při shodném počtu bodů v celkovém hodnocení u více závodnic rozhoduje:  

1. lepší umístění na M ČR v závodě jednotlivkyň, 
2. lepší umístění na M ČR v časovce jednotlivkyň. 

b) soutěž klubů 
Do této soutěže se započítávají dosažené bodové zisky 3 nejlepších závodnic každého 
klubu prostým součtem získaných bodů v konečném pořadí ČP. 
Při shodném umístění více klubů rozhoduje umístění klubu na M ČR v závodě jednotlivkyň.  
 
 
 

 
 
9. Bodování 

Jednorázové závody dle odst.1.a   
hromadný start 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
15  12  9  7  6  5  4  3  2  1 
 
  hromadný start – prémie 
5   3   2   1 

 
časovka jednotlivkyň, kritérium, bodovací závod 

 
12   9   7    5   4   3   2   1 

 
časovka dvojic 

8  5  3  2  1 
Body získá každá členka dvojice 
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Mistrovství ČR     
časovka jednotlivkyň 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
15  12  9  7  6  5  4  3  2  1 

 
časovka dvojic 

12   9   7    5   4   3   2   1 
Body získá každá členka dvojice 

 
závod jednotlivkyň 

25  20  18  16  14  12  10  8  6  4 
   Každá dalš í závodnice, která závod dokončí, obdrž í 1 bod 
 

Etapové závody dle odst.1c: 
 

       celkové umístění  
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
15  12  9  7  6  5  4  3  2  1 

 
etapové umístění 

8  5  3   2   1 
 

Mistrovství krajů 
časovka jednotlivců, hromadný start 

10   9   8   7   6   5   4   3   2   1 
 

 
10. Závěrečná ustanovení 

a) povolené převody pro všechny druhy silničních závodů jsou 6,94 m/ot., pro dráhu  6,83 m/ot  
b) závodnice mohou používat kola pouze s drátovými výplety  
c) případné změny oproti rozpisu soutěže je oprávněna provádět řídíc í komise této soutěže.  
d) závodnice mohou startovat při závodě jednotlivkyň s hromadným startem ve společné kategorii se  

staršími žáky a žákyněmi. Používají své převody.  
e) z důvodu bezpečnosti závodníků doporučujeme zajistit jednosměrné uzavření silničního provozu u závodů s  

hromadným startem na silnici.  Časovky a kritéria se musí pořádat výhradně na uzavřené trati. 
( dle čl. S0506 a čl. S0603 pravidel cyklistiky ČSC ).  

 
 
Rozpis tohoto poháru byl schválen STK ČSC dne 30.1.2013 – K. Machačný 
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