ROAD CUP 2021 – pravidla seriálů Aktualizace 06.07.2021
1. Pořadatel závodu musí dodat k uveřejnění na stránkách RoadCycling.cz - RoadCup:
a) Do 15.01.2021 – termín závodu, pravděpodobné trati
b) Nejpozději tři měsíce před závodem: Kompletní Propozice závodu
c) Termín minimálně jeden měsíc před pořádaným závodem – Aktuality a upoutávku
na závod. V případě náhlé změny, či zasáhne-li vyšší moci nebo správce
komunikace náhlou opravou na trati, apod. ihned informovat Simonu Davídkovou
a dostupnými prostředky (webové stránky, FC aj.) i přihlášené závodníky.
d) Do 14 dnů po závodě – stručné zhodnocení závodu a nějaké fotografie
z průběhu závodu.
V případě výrazné nepřízně vlády ČR a nařízených podmínek při pořádání závodů si pořadatel vyhrazuje
právo na změnu v pořádání seriálů.

AKTUALIZACE:
Seriál Road RACE 2021:
19.6.2021 Krakonošův cyklomaraton
87 km
26.6.2021 Beskyd tour
121 km
24.7.2021 Mamut tour
136 km
7.8.2021 Prachem svatební cesty
85 km
15.8.2021 VC Temelína
100 km
21.8.2021 Dukovanské okruhy
110 km
22.8.2021 O Kolo Úštěku
108 km
29.8.2021 LAWI Tour Classic
95 km
4.9.2021 Tour de Zeleňák
106 km
8.10.2021 Tour de Brdy
67 km
ZRUŠENO Kraslický šíp 90 km 1 700 m převýšení
ZRUŠENO Krušnoton 110 km 1 900 m převýšení
VYŘAZENO RAFKÁRNA VC Hr. Králové okruhy

1 100 m převýšení
2 000 m převýšení
2 385 m převýšení
1 400 m převýšení
1 820 m převýšení
1 500 m převýšení
1 760 m převýšení
1 380 m převýšení
1 252 m převýšení

Bodování Road Race: z deseti závodů se bude započítávat sedm závodů, tedy můžete tři
vynechat nebo vám budou škrtnuty max tři nejhorší výsledky nad max. započítávaných sedm
závodů do seriálu RC..

Seriál Road MARATHON 2021:
19.6.2021 Krakonošův cyklomaraton
26.6.2021 Beskyd tour
24.7.2021 Mamut tour
7.8.2021 Prachem svatební cesty
ZRUŠENO Krušnoton
ZRUŠENO Krušnoton
Super RM

134 km
163 km
212 km
167 km
188 km
254 km

2 270 m převýšení
3 100 m převýšení
4 500 m převýšení
3 000 m převýšení
3 900 m převýšení
5 400 m převýšení

Bodování RoadMarathonu: budou se započítávat body za všechny čtyři závody.

Seriál SUPERPOHÁR 2021:
Do celkového pořadí Superpoháru se započítávají
závodníkem/závodnicí v rámci všech závodů RoadCupu.

všechny

body

získané

Do celkového pořadí Superpoháru se zařazují závodníci, kteří bodovali alespoň na dvou
jakýchkoliv závodech seriálu. V Superpoháru jsou pouze kategorie: Ženy a Muži.
V případě rovnosti bodů rozhoduje:
- vyšší počet vítězných závodů v sezóně
- vyšší nejlepší bodový zisk ze závodu, patřícího do seriálu RM
- vyšší věk závodníka dle data narození
2. Pořadatel zajistí spolu s časoměřičskou firmou ze závodu pro všechny startující výsledkové
listiny: celkové a pro jednotlivé soutěžní kategorie.
Jednotlivé kategorie v závodě si může pořadatel vypsat dle své historické praxe.
Seriály Road Cup 2021 si povedou tyto kategorie v seriálech RM a RR:
Kategorie u mužů: ELITE M (nesoutěžní v seriálech Road Cupu 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)
Kategorie u žen
ELITE Ž (nesoutěžní v seriálech Road Cupu 2020)
Ženy 15-39 let (ročník narození 1981 až 2005)
Ženy nad 40 let (ročník narození 1980 a starší)
Poznámka 1:

Každý startující je povinen přihlásit se do příslušné kategorie. Bude-li zjištěno, že
startující uvedl nepravdivý údaj, bude ze seriálu vyloučen (vyškrtnut). Do kategorií Elite
spadají členové profesionálních a kontinentálních tymů, registrovaných u Českého svazu
cyklistiky, resp. svazu cyklistiky jiného státu a taky závodníky, kteří se při přihlášení na závod
přihlásí do kategorií Elite.
Poznámka 2:
Jednotlivé závody v seriálu Road Cupu budou mít tyto kolonky-sloupce (sloupce budou
vyplněny dle poskytnutých dat pořadatelem):
Pořadí

Příjmení,
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rok
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3. Údaje od pořadatele (časoměřičské firmy) z výsledkové listiny budou obsahovat tyto nezbytné
údaje pro vedení bodového hodnocení pro seriály RR a RM:


Povinné údaje ve výsledkové listině:
o Celkové pořadí v závodu,
o příjmení, (hlídat při přepisování z přihlášky a nezaměňovat se jménem a přísné
dodržování české diakritiky (háčky, čárky, aj.!!!)
o jméno,
o rok narození,
o přesný název týmu, (klub, město, družstva aj.)
o výsledný čas,



Nepovinné údaje ve výsledkové listině:
o Startovní číslo
o Stát - nejlépe zkratkou – CZE, GER, POL, SVK,… obrázek vlajky se nedá do
výsledkové listiny kopírovat
o kategorie
o pořadí v kategorii
o čas: za vítězem (nejlépe zaokrouhlený na hod:min:sek – sekundy bez setin!!!)
o závodníci, kteří v závodě startovali a závod nedokončili (zkratka DNF), k závodu se
přihlásili, ale nenastoupili (DNS), nebo byli diskvalifikovány (DSQ)
o Ostatní údaje: ANO, ale v samostatném sloupci (uvádět v jedné buňce a příslušném
sloupci, řádku).

4. Kompletní výsledkovou listinu zašle pořadatel (časoměřičská firma) ve formátu .xls (.xlsx) bez
zbytečného odkladu (nejlépe do tří kalendářních dnů) e-mailem na emailovou adresu:
simona.davidkova@roadcycling.cz nebo potvrdí, že výsledkové listiny umístěné na
webových stránkách pořadatele jsou konečné.
5. Na internetových stránkách Roadcycling – Road Cupu budou zveřejňovány pouze výsledky
z aktuálního posledního závodu vč. bodového ohodnocení z proběhlého závodu a celková
tabulka bodového ohodnocení dokončených závodů.
6. Výsledková listina závodu bude upravena – Výsledky závodníků kategorie ELITE nebudou
bodově ohodnoceny. Výsledková listina závodu bude nově sestavena (bez závodníků ELITE) a
ohodnocena body dle pořadí seriálu a závodu. Tyto nově sestavené výsledky pouze závodníků
seriálů RC budou zaneseny do celkového tabulky hodnocení seriálů za příslušný závod.
7. Zveřejnění celkových výsledků ze závodů vč. kategorie Elite si pořadatel musí vyvěsit sám např.
na svých webových stránkách.
8. Žádáme pořadatele závodu, aby pro zpracování výsledků ze závodu do tabulky seriálu
RoadCup zajistil zpracovateli výsledkové tabulky (servisu RoadCupu) od časoměřičské firmy
souhlas se zpracováním pro účely zpracování bodování seriálů Roadcycling, včetně
možnosti použití jejich Výsledkové listiny!!!
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Příloha č. 1 – Seznam ELITE

Týmy kategorie ELITE, jejichž závodníci budou výsledkově zařazení dle dojetí
v závodě, ale nebudou zařazeni do hodnocení seriálů RR, RM a SP
v hodnocení seriálů budou vedeni v kategorii ELI - bez bodů

- Seznam bude průběžně aktualizován v průběhu sezony
ELKOV KASPER CZECH CYCLING TEAM
Topforex ATT Investment
ČEZ cyklo team Tábor
CCC Team
TJ Favorit Brno
AC Sparta Praha
Tufo - Pardus Prostějov
ARBÖ headstart ON Fahrrad
CK Příbram Fany Gastro
Dukla Praha
NTT Pro Cycling
Dukla Trenčín; CAT Trenčín
Česká spořitelna – Accolade cycling team
CC ETUPES
Cycling academy Trenčín
Novo Nordisk Development
ISRAEL CYCLING ACADEMY
Team Colpak Balan
Team Giorgi A.S.D.
Alpecin Fenix

Týmy, které jezdí závody kategorie ELITE (např. ČP, aj.)
Závodníci budou zařazeni do hodnocení seriálů RR, RM a SP
LAWI Stars – GIANT
Gwardia Katowice
Velo-Club Cirkl České Budějovice
Bikecentrum.eu
SportRaces Cycling Team
IVARCS - AUTHOR TEAM
CT Weber
Rafkarna idea cycling team
Expres CZ - Tufo Team Kolín
Roman Kreuziger Cycling Academy
SPARTAK MTB Vrchlabí

