
UCI 2.2

Pořadatel

Cyklistický klub RBB Invest Jindřichův Hradec a Město Jindřichův Hradec, e-mail:cykloklub.jh@gmail.com,

www.okolojiznichcech.cz

Termín závodu

8. - 11. 9. 2022

Organizační výbor:

Ředitel závodu

Jan Hájek, Pod Kasárny 1036/II., 377 01 Jindřichův Hradec, tel. +420 777 640 727, e-mail: jan.hajek13@seznam.cz

Hlavní pořadatel

David Fogl, V Kolotoči 214, 37856 Studená +420 722 582 279 e- mail: david.fogl@gmail.com

Velitel tratě
Jaromír Rys, Na Petřinách 392/72, 160 00 Praha 6, tel. +420 608 122 884, e-mail: okolojc@seznam.cz

Lékař závodu

MUDr. Jakub Jan Hájek, Pod Kasárny 1036/II., 377 01 Jindřichův Hradec, tel. +420 797 991 850

email: jakubjanhajek@gmail.com

Hlavní rozhodčí

Commissaire International UCI Rigoletti Gabriele – Italy

Sbor rozhodčích Pavel Mareš - Zástupce ČSC

Simona Davídková

Zdeněk Fous

Miroslav Pečenka

Robert Skála

Moto: Ondřej Majerčík

Jakub Kubias

Speaker Radio Tour Jan Tuček

Výsledkový servis

Jan Vořechovský, Filip Rufer, Svatopluk Dvořák

Startují

Dle článku pravidel UCI 2.1.005 se závodu mohou zúčastnit UCI profesionální týmy registrované v ČR, zahraniční UCI

profesionální týmy - max 2, UCI profesionální cyklokrosové týmy, UCI kontinentální týmy, národní výběry, regionální a klubové

týmy. Startují 4 - 6 členná družstva složená ze závodníků kategorie mužů Elite. V souladu s článkem 2.1.006 pravidel UCI se

mohou závodu účastnit i jezdci kategorie U23.

Podmínka účasti

Pozvání pořadatele, platná licence na rok 2022. Všichni účastníci závodu musí mít platný cestovní pas, případně jiný osobní

doklad. Je nutné splňovat vízovou povinnost, případná další pravidla vstupu na území ČR. Závodníci včetně doprovodu jsou



povinni předložit potvrzení o individuálním zdravotním pojištění. Doklady o pojištění od všech členů týmu budou předloženy u

registrace nebo mohou být zaslány e-mailem nejpozději do 31. srpna 2022.

Kancelář závodu:

Pro prezentaci, výdej radiostanic a ubytování:

Čtvrtek 8. 9. 2022, 10:00 - 12:00

Městský úřad kaplice - zasedací místnost

Náměstí 70, Kaplice

GPS:: 48.7388664N, 14.4943117E

Po skončení závodu - pro vrácení transpordérů, st. čísel a radiostanic:

Neděle 11. 9. 2022, 15:30 - 17:30

Kulturní dům Střelnice

Masarykovo nám. 107, Jindřichův Hradec

GPS: 49.14572651885588, 15.003449394770653

Porada týmových managerů:

Městský úřad kaplice - zasedací místnost, Náměstí 70, Kaplice

Čtvrtek 8. 9. 2022 od 12:30 do 13:30

Radiotour:

Bude vysílat na frekvenci  172,650 MHz, PL 123 Hz

Každý tým si zodpovídá za nabíjení baterii baterií.

V případě nevrácení radiostanice po ukončení závodu bude účtována pokuta 100 €.

Startovní čísla

Každý závodník obdrží při prezentaci 2 ks startovních čísel na dres, 1 ks rámové číslo, 1x čip.

Sada bude vydávána proti vratné záloze 50 €. V případě vrácení nepoškozené sady bude záloha vrácena po skončení závodu.

Konvojová čísla

Konvojová čísla budou pro etapy s hromadným startem distribuovány rozhodčím u stolku s podpisovými archy.

Ubytování

Zajišťuje a platí pořadatel pro přihlášené závodníky a doprovod v městě Jindřichův Hradec a okolí po celou dobu závodu tj. od 8.

9. 2022 do 11. 9. 2022. (6x závodník + 4x doprovod).

Stravování

Zajišťuje a platí pořadatel pro přihlášené závodníky a doprovod v městě Jindřichův Hradec a okolí po celou dobu závodu. Začíná

8. 9. 2022 večeří a končí 11. 9. 2021 snídaní.

Trať závodu

1. etapa

čtvrtek 8. 9. 2022,  časovka jednotlivců, 7 km

Start  Kaplice, Náměstí; 17:00 (GPS 48°44'19.525"N, 14°29'37.755"E)

Závodníci musí startovat na kolech splňující požadavky pro silniční závody s hromadným startem.

Časovkářské kombinézy a přilby jsou povoleny.

Startovní interval bude jedna minuta. Trať bude uzavřena pro veřejnou dopravu třicet minut před startem tj. od 16.30.

Mechanická vozidla týmů mohou na trať.
2. etapa

pátek 9. 9. 2022, 143 km

Start: Třeboň, Masarykovo náměstí; 13:00 (GPS: 49.00406783006957, 14.771530861393673)

Cíl: Nová Bystřice- městský park  cca 16:30 - 17:00  (GPS:49.02060602396368, 15.108603231850514)

3. etapa

sobota 11. 9. 2021, 157 km

Start: Studená 1.máje  12:30 (GPS:49.18556945527253, 15.284161194135638)

Cíl:: Protivín, Masarykovo náměstí cca 16:10 - 16:40 (GPS: 49.19932243268509, 14.217383468976507)



4. etapa

neděle 11. 9. 2022, 152 km

Start: České Velenice, sídl. Na Sadech 11:00  (GPS:48.76969272157245, 14.963292333843906)

Jindřichův Hradec, Masarykovo náměstí cca 14:45 - 15:15 (49.14594495037059, 15.002978410431071)

(Podrobný itinerář tratí viz zvláštní příloha.)

Značení tratě
Černé šipky ve světle zeleném poli, umístěné na návěstí před křižovatkou. Nebezpečná místa budou označena vykřičníky.

Značeno bude - 0 km a 30 km po startu a posledních 25, 20, 10, 5, 4, 3 a 2 km tabulemi - poslední 1 km červeným kuželem 1 km -

posledních 500, 300, 200, 150, 100 a 50 m tabulemi - bodovací soutěž 1 km, 500 m, 200 m a páska na vozovce - vrchařské prémie

1 km, 500 m, 200 m a páska na vozovce - cíl páskou na vozovce a cílovou bránou. Začátek a konec bufetu tabulemi, zóna cca

500 m před a za bufetem je považována za prostor k odhazování odpadků.

Neutrální mechanická vozidla:

Organizátor poskytuje tři neutrální mechanická vozidla.

Předpis

Závod se jede podle pravidel UCI v kategorii 2.2 a jejich směrnic. Časovka jednotlivců se jede za uzavřeného provozu. Etapy s

hromadným startem v průběžné uzavírce v intervalu 15 minut. Závodníci, kteří jsou předjetí koncovým vozidlem průběžné

uzavírky pokračují dle pravidel silničního provozu. Proto musí všichni účastníci dodržovat ustanovení zákona o provozu na

pozemních komunikacích číslo 361/2000 Sb. a jeho pozdějších novel. Závodníci a jejich doprovod jsou povinni respektovat

pokynů pořadatele, Policie ČR, Městské Policie a rozhodčích. Závodníkům je podle pravidel zakázáno vjíždět na železniční

přejezd, je-li vidět přijíždějící vlak nebo oznamuje-li signalizace přijíždějící vlak. Organizátor nemůže ručit za nehody či

materiální škody způsobené třetím osobám před, během nebo po závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných změn oproti

rozpisu v případě nepředvídaných okolností.

Lékařské zabezpečení:

Kontaktní osoba zdravotnické záchranné služby pro závod je Bc. Stanislav Haruda tel.: +420 797 991 850

Vozidlo lékaře 1: (Rendez - vous)

- MUDr. Jakub Jan Hájek

- Bc. Stanislav Haruda

Vozidlo lékaře 2: (Rendez - vous)

- MUDr. Václav Roubík

- Bc. David Havel

Vozidlo RZP 1 (Ambulance)

- Marek Karel

- Dagmar Chocholová

Vozidlo RZP 2 (Ambulance)

- Dukát Pavel

- Krejčí Lenka

Nemocnice v okolí závodu:

Nemocnice Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380, Jindřichův Hradec tel.: 384 376 111

Nemocnice České Budějovice, Boženy Němcové 54, Č. Budějovice tel.: 387 871 111

Nemocnice Český Krumlov, Nemocniční 429 Český Krumlov, tel.: 380 761 111

Nemocnice Strakonice Radomyšlská 336 Strakonice, tel.: 383 314 111

Nemocnice Písek Karla Čapka 589 Písek, tel.:382 772 111

Nemocnice Pelhřimov,Slovanského bratrství 710, Pelhřimov tel.: 565 355 111

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1NKp2N0x7mxD9QnxYerS2Z24IuhHNCeWU&usp=sharing

Dopingová kontrola

Bude prováděna podle Pravidel dopingové kontroly UCI. Startovní čísla závodníků vylosovaných na dopingovou kontrolu budou

zveřejněna v cíli závodu. Místo dopingové kontroly bude uvedeno v manuálu pro vedoucí týmů.

Představování týmů
Před každou etapou, v rámci podpisování startovních archů, budou závodníci představení moderátorem na podiu.

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1NKp2N0x7mxD9QnxYerS2Z24IuhHNCeWU&usp=sharing


Pořadí a časový harmonogram pro prezentaci týmů bude uvedena a distribuována spolu s výsledky v communiké organizátora.

Podpisové archy

Všichni závodníci jsou povinni se podepsat do podpisových archů, které budou vystaveny 70 – 10 minut před startem , s výjimkou

časovky jednotlivců.

Oficiální předání trikotů
Proběhne po každé etapě při vyhlašování výsledků.

Vyhlašování výsledků
Výsledky každé etapy a průběžné výsledky budou vyhlášeny ihned v cíli etapy:

první tři závodních v cíli etapy

vedoucí závodník  v celkovém pořadí - dres žlutý,

vedoucí závodník  v bodovací soutěži - dres zelený,

vedoucí závodník  ve vrchařské soutěži - dres bílý s červenými puntíky,

vedoucí závodník  v kategorii U23 - dres bílý.

Vyhlášení celkového pořadí po skončení závodu- ihned po dojezdu závodu v prostoru cíle:

první tři závodníci v celkovém pořadí,

první tři závodníci v bodovací soutěži - dres zelený,

první tři závodníci ve vrchařské soutěži - dres bílý s červenými puntíky,

první tři závodníci v kategorii U23 - dres bílý,

nejlepší družstvo.

Rozpis cen

Finanční odměny náleží závodníkům umístěným v dané etapě za 1. – 20. místo a za celkové hodnocení na 1. – 20. místě.

Finanční odměny a dresy náleží závodníkům umístěným v soutěži bodovací, vrchařské, U23 za celkové hodnocení na 1. – 3.

místě. Finanční odměna náleží závodníkům týmu umístěnému v soutěži družstev v celkovém hodnocení na 1. místě. Podmínka

vyplacení finanční odměny je osobní účast závodníka na závěrečném vyhlašování výsledků.

(Tabulka výher a UCI bodů na konci propozic)

Soutěžní podmínky

1. Bonifikace

Bonifikace za vítězství v druhé, třetí a čtvrté etapě je za 1. místo 10 sec., za 2. místo 6 sec. a za 3. místo 4 sec.

Bonifikace za rychlostní prémii je za 1. místo 3 sec., za 2. místo 2 sec. a za 3. místo 1 sec. (v první etapě se bonifikace neudělují)

Nošení žlutého dresu je bonifikováno 4 body do bodovací soutěže za každou etapu.

2. V závodě jsou vypsány tyto soutěže

A) Soutěž jednotlivců – dres žlutý

Vítězem této soutěže se stane závodník s nejnižším součtem časů z jednotlivých etap, včetně bonifikací a penalizací. Při rovnosti

časů v konečném pořadí rozhoduje:

nižší zlomky vteřin naměřených v časovce jednotlivců
nižší součet umístění v jednotlivých etapách,

lepší umístění v poslední etapě.

Vedoucí závodník této soutěže obdrží žlutý dres, ve kterém je povinen startovat.

B) Bodovací soutěž - dres zelený

Do této soutěže se započítávají body za umístění na rychlostních prémiích a v cíli etap. Boduje se následovně:

na rychlostní prémii 1. – 3. místo  - 5, 3 a 1 bod

v etapě 1. – 15. místo - 25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 bod

Vítězem této soutěže se stane závodník, který získá nejvíce bodů. Při rovnosti bodů u více závodníků rozhoduje:

vyšší počet vítězství v jednotlivých etapách,

vyšší počet vítězství v rychlostních prémiích,

lepší umístění v celkové kvalifikaci jednotlivců.

Vedoucí závodník této soutěže obdrží zelený dres, ve kterém je povinen startovat.

C) Vrchařská soutěž - dres bílý s červenými puntíky



Do této soutěže se započítávají body za umístění ve vrchařských prémiích. Boduje prvních pět závodníků vrchařské prémie - 5, 4,

3, 2 a 1 bod.

Vítězem této soutěže se stane závodník, který získá nejvíce bodů.

Při rovnosti bodů u více závodníků rozhoduje:

vyšší počet vítězství ve vrchařských prémiích,

lepší umístění v celkové kvalifikaci jednotlivců.

Vedoucí závodník této soutěže obdrží bílý dres s červenými puntíky, ve kterém je povinen startovat.

D) Soutěž o nejlepšího závodníka U23 - dres bílý

Vítězem této soutěže se stane nejlépe umístěný závodník narozen v letech 2000 - 2003 v celkovém pořadí soutěže jednotlivců.

Vedoucí závodník této soutěže obdrží bílý dres, ve kterém je povinen startovat.

E) Soutěž družstev

Hodnocení soutěže družstev  v etapě provádí  součtem časů tří nejlépe umístěných závodníků podle času.

V případě rovnosti časů pro více družstev rozhoduje:

- lepší součet umístění prvních tří závodníků v dané etapě,

- umístění nejlepšího závodníka družstva v cíli etapy.

Vedoucí družstvo závodu obdrží žlutá startovní čísla, s kterými je povinno startovat.

Celkové hodnocení soutěže družstev se provádí  součtem časů dosažených družstvem v jednotlivých etapách.

Pokud ani takto nelze družstva rozdělit, rozhoduje:

- vyšší počet prvních míst v denní klasifikaci družstev,

- vyšší počet druhých míst, atd., poslední pak podle

- umístění nejlepšího závodníka v celkovém pořadí jednotlivců
Družstvo redukované na méně než 3 závodníky je z hodnocení soutěže týmů vyloučeno.

Priorita nošení trikotů
V případě, že závodník bude vedoucím závodníkem ve více soutěžích, obdrží dres závodník umístěný v dané soutěži na druhém

místě eventuelně na dalších místech.

Priorita trikotů:

1. Žlutý

2. Zelený

3. Bílý s červenými puntíky

4. Bílý

Ochranná zóna

Dle článku pravidel UCI 2.6.027, je-li závodník postižen pádem, defektem nebo mechanickou nehodou uznanou rozhodčími v

pásmu 3 km před cílem etapy s hromadným startem, bude mu přidělen čas závodníků (závodníka) se kterými (kterým) jel

společně v okamžiku nehody. Bude klasifikován v pořadí, v jakém projel cílem. Není-li závodník schopen v důsledku pádu v

pásmu 3 km před cílem etapy s hromadným startem, který byl konstatován rozhodčími, protnout cílovou metu, bude klasifikován

na posledním místě etapy a bude mu přidělen čas závodníků (závodníka), se kterými (kterým) jel společně v okamžiku pádu.

Všechny etapy s hromadným startem  jsou počítány jako etapy s hromadným dojezdem.

Časový limit

Pro jednotlivé etapy je časový limit 15 %. Pouze ve výjimečných nepředvídatelných případech a v případě vyšší moci, může sbor

rozhodčích časový limit v etapě po konzultaci s pořadatelem prodloužit.

Penalizace

V případě přestupků bude uplatněna výhradně tabulka trestů UCI.

Schválil zástupce silniční komise dne: 7. 7. 2022

V:2022/30.1

Ondřej Vačkář



Ceny pro vítěze:

Finanční dle pravidel UCI:

I.. etapa
Bod

y

Finanční

odměna

II.+III.+ IV.

etapa
Body

Finanční

odměna

Celkové

pořadí
Body

Finanční

odměna

Nejlepší

tým

finanční

odměna

1. místo 8 580 € 1. místo 8 1 205 € 1. místo 40 2 425 € 1.místo 700 €
2. místo 5 295 € 2. místo 5 600 € 2. místo 30 1 210 €
3. místo 2 145 € 3. místo 2 300 € 3. místo 16 607 €

4. místo 75 € 4. místo 150 € 4. místo 12 305 €
5. místo 57 € 5. místo 120 € 5. místo 10 240 €
6. místo 42 € 6. místo 90 € 6. místo 8 180 €
7. místo 42 € 7. místo 90 € 7. místo 6 180 €
8. místo 26 € 8. místo 60 € 8. místo 3 118 €
9. místo 26 € 9. místo 60 € 9. místo 118 €
10. místo 15 € 10. místo 30 € 10. místo 57 €
11. místo 15 € 11. místo 30 € 11. místo 57 €
12. místo 15 € 12. místo 30 € 12. místo 57 €
13. místo 15 € 13. místo 30 € 13. místo 57 €
14. místo 15 € 14. místo 30 € 14. místo 57 €
15. místo 15 € 15. místo 30 € 15. místo 57 €
16. místo 15 € 16. místo 30 € 16. místo 57 €
17. místo 15 € 17. místo 30 € 17. místo 57 €
18. místo 15 € 18. místo 30 € 18. místo 57 €
19. místo 15 € 19. místo 30 € 19. místo 57 €
20. místo 15 € 20. místo 30 € 20. místo 57 €
Celkově 1 453 € Celkově 3 005 € Celkově 6 010 €

1 místo 2. místo 3. místo

Bodovací soutěž 250 € 100 € 50 €
Soutěž o nejlepšího vrchaře 250 € 100 € 50 €
Soutěž o nejlepšího jezdce U23 250 € 100 € 50 €


