
 

 

 

 

 

 

Generální partner ČSC 

 
 

 

 

 

 

 

ŠKODA CUP 2020   
Český pohár na silnici Elite a U23 

 

 Tour de Brdy   

                                                         

 Pořadatel:   AC SPARTA PRAHA cycling z.s.   
 
Termín:   3.10.2020 ve 12.hodin  

   
  Místo konání:   Strašice u Rokycan    
 

Ředitel závodu:  Zdeněk Rubáš Tel: 603 917 656 
 

Velitel trati: Jméno:    Martin Charvát  
Hlavní rozhodčí: Jméno:   Tel: 

 
Přihlášky: do: 28.9.2020          na webu: https://csc.sportsoft.cz/ 

 



Kancelář závodu: od: 9:00 do konce závodu kde: Kulturní dům Strašice 

Výdej startovních čísel: v kanceláři závodu od 9:00 do 10:00 hodin 
 

Porada TM:  od: 10:30 v kanceláři závodu  
 

Startovné: Viz rozpis ČP 2020 
 
 
Podmínka startu: Platná licence národní cyklistické federace pro rok 2020. 
 

 
Startují:         Muži Elite a U23 

 
Trať závodu: Popis: 140 km – start Strašice - Kulturní Dům 

https://mapy.cz/s/falacajabu  

1. okruh 60 km Strašice – Zaječov – Tok  –  Borská  – téměř 
Nepomuk – Praha – Tři Trubky  - Kočka - Padrť – Kolvín – téměř 
Strašice. 

 2. okruh  50 km Strašice – Pramenská cesta – Tok – Borská  – 
téměř Nepomuk – Praha – Tři Trubky  - Kočka - Padrť – Kolvín – 
Zámeček.  

3. okruh 30km okruh Tři Trubky – Padrť – Kolvín – Zámeček – 
Strašice cíl. Celkem převýšení 2250 m. 

  

Předpis: Závod se koná dle platných pravidel cyklistiky a sportovně 
technických směrnic ČSC, ustanovení rozpisu ŠKODA CUP 2020 a 
ustanovení tohoto rozpisu závodu. Všichni účastníci závodu startují 
na vlastní nebezpečí a náklady, a jsou povinni uposlechnout 
pokynů pořadatelů, policie a rozhodčích. 

Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. 
Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti 
rozpisu závodu, a to z důvodů nepředvídatelných okolností. 

 
Ceny: Dle rozpisu ČP 2020. 
   
Vyhlášení výsledků:  15 minut po průjezdu prvního závodníka cílem v prostoru startu a 

cíle  
 

Zdravotní zajištění: Nemocnice: Rokycany  Tel: +420371762111 
 

Lékař závodu: Jméno: Josef Pašek  Tel: +420606040006 



Dopingová kontrola: Dopingová kontrola bude prováděna dle pravidel UCI a 
antidopingového  výboru ČR v prostoru KD Strašice  

  
 

Další ustanovení: Závodník se ztrátou 15 minut na čelo závodu bude ze 
závodu odvolán při průjezdu do 2. a 3. Okruhu - Zámeček/ 
Tři Trubky a nebude klasifikován.  

 
Mechanická vozidla: Pořadí mechanických vozidel bude určeno na poradě. 

Konvojová čísla se budou vydávat po předložení platné 
licence ČSC pro rok 2020. Neoznačená doprovodná auta 
mají zákaz vjezdu do CHKO Brdy. Týmy musí nahlásit 
pořadateli SPZ doprovodného auta do 20.4.2020, jinak 
nebudou vpuštěni do CHKO Brdy.  

 
Neutrální mechanická vozidla: 

          Pořadatel zajistí 1 neutrální mechanický vůz 
 

Výdej vysílaček:  Na poradě TM po předložení platné licence národní cyklistické 
federace pro rok 2020. 

 
Vysílací kanál: Radiotour bude vysílat na frekvenci UHF 448,490 MHz (Ch1) 

 
Pevný bufet: Kde: Kolvín nad obcí Skořice průjezd na 55 km, 100 km, 120 km   

 
Zelená zóna: Kde: Kolvín nad obcí Skořice 
  (příjezd doprovodných vozů možný pouze po silnici z Mirošova). 

 
Podpisové archy:  Všichni závodníci jsou povinni se podepsat do podpisových archů, 

které budou vystaveny 90 minut před startem závodu v prostoru 
startu. Ukončení podpisů 10 minut před startem závodu. 

 

Schváleno STK dne:         27.8.2020     
 
 

 

                       


