
 

Velká cena RKCA 
 

 
 
 
Pořadatel:  Roman Kreuziger Cycling Academy z.s., Nad Zámkem 165/7, 318 00 Plzeň, info@rkca.cz 
      
Termín konání:  8.6.  |  15.6.  |  22.6.  |  29.6.  |  24.8.  |  31.8.  |  7.9.  |  14.9.  |  21.9. 2021   
 
Místo konání:  Areál SK Rapid, Na Lopatárně 37/14, 312 00 Plzeň 
 
Ředitel závodu:   Petr Kubias, +420 603 531 820, kubias@rkca.cz 
 
Hlavní rozhodčí:   Miroslav Pečenka, +420 603 785 023 
  
Přihlášky:          Nejpozději 1 den před startem prostřednictvím portálu ČSC - https://1url.cz/yKNjF 
 
Podmínka startu:        Platná licence ČSC pro rok 2021 a Čestné prohlášení o zdravotním stavu ve vztahu ke Covid-19,  

       ke stažení zde: https://1url.cz/BKN2P 
 
Startovné:  Žáci, Kadeti a Juniorky – 100 Kč, v případě přihlášení v den startu - 200 Kč 
 
Kancelář závodu:   Areál SK Rapid, Na Lopatárně 37/14, 312 00 Plzeň, od 15:00 hod. v prostoru startu a cíle 
  
Porada:  Nekoná se. Informace pro závodníky budou sděleny před startem. 
   
Program:  Žáci st. a Kadetky: start v 16:00 hod, 15 okruhů (16,1 km) v každém třetím okruhu bodování 5, 3, 2 a 1 

bod, průjezd pro prvního závodníka 1 bod.  
  
 Kadeti a Juniorky: start v 16:30 hod, 30 okruhů (33 km) v každém třetím okruhu bodování 5, 3, 2 a 1 

bod, průjezd pro prvního závodníka 1 bod.  
 
Trať závodu:  Areál SK Rapid Lopatárna. Délka okruhu 1.100 m, povrh asfaltový. 
 
Předpis: Závod se koná dle platných pravidel cyklistiky a sportovně technických směrnic ČSC a ustanovení 

tohoto rozpisu závodu. Všichni účastníci závodu startují na vlastní nebezpečí a náklady, a jsou povinni 
uposlechnout pokynů pořadatelů a rozhodčích.   

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

 
Vyhlášení výsledků:  Vyhlašují se první tři v každé kategorii nejpozději do 10 minut po dokončení prvního závodníka. Vyhlá-

šení vítězů v prostorách startu a cíle. 
 
Další ustanovení:  V případě defektu nebo pádu - neutralizace 1 okruh v prostoru startu a cíle.  
  Maximální povolený převod pro kategorii žáci 6,17m, kadeti 6,94m a juniorky 7,93m. 
 
Zdravotní zajištění: Zdravotní asistence First Help 
 
 
 
 
Rozpis závodu schválen STK ČSC dne: 4.6.2021  
 
 


