
BODOVÁNÍ RoadCupu 2020 
Pohárová soutěž RoadCup 2020 je vypsaná pro amatérské a hobby cyklisty, kteří se účastní 

závodů zapsaných do serií RoadMarathon 2020 a RoadRace 2020. Účastník závodu obdrží 

počet bodů dle pořadí, kterého dosáhl v závodě bez rozdílu kategorií a pohlaví a předepsané 

pro danou sérii a závod. Závodníci kategorie Elite nebudou do seriálu RR a RM zařazeni a 

jejich body za příslušné pořadí připadnou následujícímu závodníkovi.  Do kategorií Elite 

spadají členové profesionálních a kontinentálních týmů, registrovaných u Českého svazu 

cyklistiky či UCI a taky závodníci, kteří se na závod přihlásí do kategorií Elite. 

Rozdělení do věkových kategorií závodů RoadCupu 2020: 

Muži 15-29 let (ročník narození 1991 až 2005) 

Muži 30-39 let (ročník narození 1981 až 1990) 

Muži 40-49 let (ročník narození 1971 až 1980) 

Muži 50-59 let (ročník narození 1961 až 1970) 

Muži nad 60 let (ročník narození 1960 a starší) 

Ženy 15-39 let (ročník narození 1981 až 2005) 

Ženy nad 40 let (ročník narození 1980 a starší) 

Bodovaní RoadMarathon 2020 

Do serie jsou zařazené tyto závody: 

Prachem svatební cesty .... km (bude doplněno) 

Mamut Tour - trasa 212 km 

Krakonošův cyklomaraton - trasa 172 km 

Beskyd Tour - trasa 163 km 

Krušnoton - trasy 180 a 250 km 

Body za jednotlivé závody (kromě závodu Krušnoton, trasa 250 km) jsou připisovány podle celkového 

pořadí dle následujícího klíče: 300, 270, 250, 235, 225, 217, 211, 206, 202, 199, 197, 196, 195 …. 101, 

100, 99,5, 99, 98,5 …… 0,5.  Závodníci na dalších místech, kteří dojedou do cíle, získávají 0,5 bodu. 

Závodníci, kteří nedojedou do cíle, žádné body nezískávají. 

Body za závod Krušnoton, trasa 250 km, jsou připisovány podle celkového pořadí dle následujícího 

klíče: 350, 320, 300, 285, 275, 267, 261, 256, 252, 249, 247, 246, 245….101, 100, 99,5, 99, 98,5 

….  0,5. Závodníci na dalších místech, kteří dojedou do cíle, získávají 0,5 bodu. Závodníci, kteří 

nedojedou do cíle, žádné body nezískávají. 

Do konečného pořadí se zařazují závodníci, kteří bodovali alespoň ve dvou závodech.  Do celkového 

pořadí jednotlivců se každému závodníkovi započítá součet  4 nejlepších výsledků, pokud závodník 

bodoval na více, než 4 závodech, nebo součet všech výsledků, pokud závodník bodoval na 4 nebo 

méně závodech. 



V případě rovnosti bodů rozhoduje: 

- vyšší počet vítězných závodů v sezóně 

- vyšší nejlepší bodový zisk 

- vyšší věk závodníka dle data narození 

Bodovaní Road Race 2020 

Do seriálu jsou zařazené tyto závody: 

Prachem svatební cesty – trasa 80 km 

Tour de Brdy – trasa 67 km 

Kraslický šíp - trasa 90 km 

Mamut Tour - trasa 140 km 

Krakonošův cyklomaraton - trasa 125 km 

Beskyd Tour - trasa 121 km 

Dukovanské okruhy – trasa 110 km 

Krušnoton - trasa 110 km 

Velká Cena Temelína – trasa 100 km 

Okolo Úštěku – trasa 108 km 

Rafkarna Velká cena Hradce Králové – trasa 21,5 km (okruhy městem) 

Lawi Classic Tour – trasa 95 km 

Tour de Zeleňák – trasa 106 km 

 

Body za jednotlivé závody (kromě závodu Rafkarna Velká cena Hradce Králové) jsou připisovány 

podle celkového pořadí dle následujícího klíče: 300, 270, 250, 235, 225, 217, 211, 206, 202, 199, 197, 

196, 195…. 100, 99,5, 99, 98,5 …… 0,5.  Závodníci na dalších místech, kteří dojedou do cíle, získávají 

0,5 bodu. Závodníci, kteří nedojedou do cíle, žádné body nezískávají. 

Body za závod Rafkarna Velká cena Hradce Králové se připisují podle celkového pořadí v jednotlivých 

kategoriích dle klíče: 50, 40, 35, 31, 28, 26, 25, 24, 23, 22, 21,5, 21, 20,5 …. 0,5.  Závodníci na dalších 

místech, kteří dojedou do cíle, získávají 0,5 bodu. Závodníci, kteří nedojedou do cíle, žádné body 

nezískávají. 

Do konečného pořadí se zařazují závodníci, kteří bodovali alespoň na dvou závodech.  Do celkového 

pořadí jednotlivců se každému závodníkovi započítá součet  8 nejlepších výsledků, pokud závodník 

bodoval na více než 8 závodech, nebo součet všech výsledků, pokud závodník bodoval na 8 nebo 

méně závodech. 

V případě rovnosti bodů rozhoduje: 

- vyšší počet vítězných závodů v sezóně 

- vyšší nejlepší bodový zisk 

- vyšší věk závodníka dle data narození 

 

 

 



SUPERPOHÁR RoadCup 2020 
Do celkového pořadí Superpoháru se započítávají všechny body získané závodníkem v rámci sérií 

RoadMarathon i RoadRace. Do celkového pořadí Superpoháru se zařazují závodníci, kteří bodovali 

alespoň na dvou jakýchkoli závodech seriálu.  

V případě rovnosti bodů rozhoduje: 

- vyšší počet vítězných závodů v sezóně 

- vyšší nejlepší bodový zisk 

- vyšší věk závodníka dle data narození 

 

Vyhlášení výsledků 

Průběžné a celkové výsledky obou serií se zveřejňují na stránkách Roadcycling.cz v sekci 

RoadCup/ročník2020. Po ukončení sezóny se na stránkách Roadcycling.cz zveřejní tři nejlepší 

závodníci v každé kategorii v obou seriích a Superpoháru. 

Tři nejlepší muži a ženy z každé série a vítěz Superpoháru budou vyhlášeni na mezinárodním veletrhu 

FOR Bikes v březnu 2021 a zároveň tak bude odstartován RoadCup 2021. 

 

 


