OKRESNÍ SVAZ CYKLISTIKYV KARVINÉ
HLAVNÍ SPONZOR KOLAGO.CZ ORLOVÁ

Rozpis
64. ročníku okresní pohárové
soutěže v silniční cyklistice
pro rok 2021
Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel:
2. Vedoucí činovníci:
3. Rozhodčí:
4. Technický pořadatel:

5. Mistrovské soutěže:
Technická ustanovení
6. Předpis:

Podmínka účasti:
7. Startovné:

Okresní svaz cyklistiky (dále jen OSC).
určí příslušné oddíly-kluby v dodatcích rozpisů k jednotlivým závodům, které jsou
nedílnou součástí tohoto rozpisu.
OSC deleguje na jednotlivý závod čtyř členný rozhodčí sbor a technický pořadatel,
dále jen (TP) je povinen každému delegovanému rozhodčímu proplatit 200 Kč za
výkon funkce.
Je povinen a) písemně rozeslat dodatek rozpisu, který musí obsahovat (datum, čas
a místo startu a cíle, popis tratě, výdej startovních čísel), nejméně 20 dnů před
konáním
závodu
všem
oddílům-klubům
a
na
OSC
b, před konáním závodů předat hlavnímu rozhodčímu písemné povolení o konání
závodu příslušného úřadu c, Do 8 dnů po ukončení závodu zaslat písemně
technické výsledky a zápis o závodě na MSSC, OSC, zpracovateli soutěže a
zúčastněným oddílům. V případě nedodržení termínu bude vyměřena pořádková
pokuta dle pravidel RC ČSC svazovými orgány.
Přebory OSC se budou v roce 2021 konat v časovce jednotlivců. Pro udělení titulu
je podmínkou start min. 3 závodníků v dané kategorii z oddílů-klubů OSC.
Závodí se podle pravidel rychlostní cyklistiky ČSC, Sportovně technických
směrnic,
tohoto
rozpisu
a
dodatků
rozpisů jednotlivých
TP.
Účastníci závodů startují na vlastní náklady a nebezpečí. Pořadatel ani TP nenese
zodpovědnost za zdravotní stav účastníků a neručí za škody jim vzniklé nebo jimi
způsobené.
Platná licence národního svazu nebo SPAC pro rok 2021.
Všichni závodníci oddílu a klubu okresu Karviná kteří pořádají závody
OPS startovné neplatí
Všichni závodníci oddílů-klubů, kteří nepořádají OPS platí jednotné startovné
50,- Kč, pro všechny kategorie.

8. Startující kategorie:

1. žáci mladší
2. žáci starší
3. kadeti
4. junioři
5. muži

6. masters starší
7. masters mladší
8. žákyně
9. kadetky
10. juniorky
11. ženy

Hodnocení
12. Soutěž jednotlivců
Do celkových výsledků budou započítáváni všichni závodníci, kteří splní podmínky tohoto rozpisu. Do hodnocení
se započítávají všechny body dosažené v průběhu soutěže.
a) Bodování kategorií:
- žáci mladší a žákyně bodují samostatně v kategorii, ale startují společně.
- žáci starší a kadetky bodují samostatně v kategorii, ale startují společně

v případě malé účasti žáků starších-startují tito s kategorií kadetů, ale bodují samostatně.
kadeti, juniorky a ženy startují společně, ale juniorky a ženy bodují společně
junioři, muži bodují zvlášť a kategorie Masters mladší (30-49 let) a kategorie masters starší (50 a více).
při dojetí v druhé polovině okružního závodu a v případě odvolání závodníka rozhodčími je mu udělen 1
bod.
b) Udělování bodů: - podle počtu závodníků
c) Vyloučení: - Při vyloučení ze závodu se danému závodníku odečítá 10 bodů z celkového hodnocení .
d) Umístění: - Celkovým vítězem dané kategorie se stává závodník s nejvyšším počtem bodů.
e) Při rovnosti bodů rozhoduje:
1. lepší umístění v časovce jednotlivců
2. více prvních, druhých, třetích,,, atd. míst
13. Soutěž oddílů-klubů
Soutěž družstev se ruší.
14. Odměny
Odměny získají první 3 závodníci v každé kategorii. Pokud by v celkovém pořadí byli startující, kteří by
nestartovali alespoň na 3 závodech soutěže nebudou odměněni. Ceny pro vítěze kategorií zajišťuje
Kolago.cz Orlová.
-

Různé

V případě neuspořádání závodu v daném termínu je nutno dohodnout náhradní termín se zpracovatelem
soutěže, v případě změny termínu bez dohody se zpracovatelem soutěže, nebo při neuspořádání závodu,
zaplatí oddíl-klub pořádkovou pokutu ve výši 500,-Kč, v případě neuhrazení pořádkové pokuty se oddílklub vyřazuje ze soutěže.
2. Závody se konají za normálního silničního provozu. Všichni účastníci jsou povinni dodržovat ustanovení
zákona č.361/2000 sb. a dbát pokynů PČR, pořadatelů a rozhodčích. Při porušení těchto povinností budou
závodníci vyloučeni ze závodu.
3. V průběhu závodu je zakázán jakýkoliv doprovod závodníků vyjma oficiálních mechanických vozidel.
Při porušení bude doprovázený závodník vyloučen ze závodu.
4. TP je povinen uspořádat závody pro všechny kategorie uvedené v bodě 11. tohoto rozpisu a zasílat
výsledky zúčastněným oddílům-klubům.
5. Zpracovatel soutěže je povinen zasílat průběžné výsledky písemně všem oddílům-klubům, zařazeným do
soutěže, vždy po třech závodech.
6. Odvolání je možné pouze proti vydaným výsledkům, a to písemně na VV OSC do deseti dnů po obdržení
výsledků.
7. doporučené délky tratí pro jednotlivé kategorie:
žáci mladší:15-20 km; žáci starší do 30 km a ostatní kategorie podle uvážení pořadatele.
8. pořádková pokuta je ve prospěch OSC, která musí být uhrazena zpracovateli soutěže do dalšího závodu
(nebo daného termínu), v případě nezaplacení bude oddíl vyřazen ze soutěže
9. při závodech OPS platí pro všechny účastníky převody podle pravidel rychlostní cyklistiky: žáci mladší
5,84, žáci starší-žákyně 6,17 , kadeti-kadetky 6,94 , junioři 7,93
10. Start je povolen jen na silničních kolech.
11.
Termíny závodů započítávaných do 64. ročníku OPS v roce 2021 Budou dodatečně
1.

upřesněny po dohodě s oddíly FESO Petřvald, HOBBY Bohumín.
Feso Petřvald
23. 5. a 22. 6. 2021
Hobby Bohumín
16. 6. a 30. 6. 2021
Orlík Orlová

12. Zatím jsou známy termíny 18. 5. a 1. 6. 2021

Rozpis schválen 1. 4. 2021

Pavlech Lukáš

