
 

 

 

 

 

 

 

                      
 

 

 

 

 
ŠKODA CUP 2023   
Český pohár na silnici Elite a U23 

 

47. ročník pod záštitou starostky města Velká Bíteš Ing. Markéty Lavické 

VELKÁ BÍTEŠ – BRNO – VELKÁ BÍTEŠ 

 
Pořadatel:   TJ Favorit Brno, Křížkovského 416/22, 603 67 Brno 
  tel.: 731 617 154, e-mail: favorit.brno@cbox.cz, www.favoritbrno.cz  

 
Termín:  26. 3. 2023 ve 12:00 hodin  
 
Místo konání:   Masarykovo náměstí, Velká Bíteš 
 
Ředitel závodu:   Zdeněk VALENTA, Křížkovského 416/22, 603 67 Brno, tel.: 731 617 155  

Velitel trati:   Josef VAISHAR, Křížkovského 416/22, 603 67 Brno, tel.: 739 409 338 

Hlavní rozhodčí:  Ondřej VAČKÁŘ, tel: 777 822 527 

Přihlášky: do 23. 3. 2023 do 12:00 na webu: https://csc.sportsoft.cz 

 Kancelář závodu:  26. 3. od 8:00 do skončení závodu v kanceláři Informačního centra, Městské 
muzeum, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš  

Prezentace: 26. 3. od 8:00 do 10:00 v kanceláři závodu 
 

Technická porada: od 10:30 ve Výstavní místnosti (1. patro), Městské muzeum, Masarykovo 
náměstí 5, Velká Bíteš 

https://csc.sportsoft.cz/


 
Startovné: Viz rozpis ČP 2023 

 
Podmínka startu: Platná licence národní cyklistické federace pro rok 2023. 

Startují: Muži Elite, U23 a možností startu juniorů dle rozpisu ČP Škoda Cup 2023. 
Kontinentální týmy registrované u ČSC, regionální a klubové týmy, národní 
výběry a mix týmy. Kontinentální týmy UCI ze sousedních zemí (Slovensko, 
Polsko, Německo, Rakousko) mohou startovat za následujících podmínek: musí 
požádat ČSC o povolení startu v rámci závodu ČP, mohou startovat s počtem   

 1 – 6 závodníků a vztahují se na ně stejná pravidla jako na týmy registrované u 
ČSC (startovné atd.). Pořadatel si vyhrazuje možnost neumožnit start 
zahraničnímu týmu bez udání důvodu.  

 
Trasa závodu: I. okruh 70 km: Velká Bíteš: Masarykovo nám., Domašov, Říčky, Říčany, 

Ostrovačice, Kývalka, Popůvky, Troubsko-Veselka, Stará dálnice, Brno: ul. 
Žebětínská (Farinova zatáčka), Libušina třída, ul. Chironova, ul. Jihlavská, ul. 
Pražská, Troubsko-Veselka, Popůvky, Kývalka, Ostrovačice, Říčany, Rosice, 
Zastávka, Zbraslav, Ludvíkov, Košíkov, Velká Bíteš: ul. Hybešova, ul. Jihlavská, 
ul. Lánice, Masarykovo nám., SPRINT  
 

 II. okruh 38 km: Velká Bíteš: Masarykovo nám., Domašov, Říčky, Říčany, Rosice, 
Zastávka, Zbraslav, Ludvíkov, Košíkov, Velká Bíteš: ul. Hybešova, ul. Jihlavská, 
ul. Lánice, Masarykovo nám., SPRINT  

 
 III. – V. okruh 18 km (1 okruh): Velká Bíteš: Masarykovo nám., ul. Na Valech, ul. 

Vlkovská, Vlkov, Osová Bítýška, nájezd na silnici č. 602 od Velkého Meziříčí, 
Velká Bíteš: ul. Jihlavská, ul. Lánice, Masarykovo nám., SPRINT 
 
Celková délka: 162 km  
 
Počet okruhů může být snížen rozhodnutím hlavního rozhodčího a ředitele 
závodu na základě povětrnostních podmínek.  
 
Prémie: SPRINT: km 69,8; km 108,2; km 126; km 143,8 
 Bodování: 3 – 2 – 1 bod 
 
 GPM: km 29,6; km 54; km 92, 8 
 Bodování: 3 – 2 – 1 bod 
 
Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet vítězství. V případě shody je 
rozhodující lepší umístění v cíli závodu. Body získávají pouze závodníci, kteří 
dokončí závod v časovém limitu určeným rozpisem závodu.   

 

Předpis: Závod se koná dle platných pravidel ČSC pro závody na silnici, ustanovení 
rozpisu ŠKODA CUP 2023 – ČP na silnici Elite a U23 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. 



 
Vyhlášení výsledků: První tři závodníci v celkovém pořadí; vítěz vrchařské soutěže, vítěz 

sprinterské soutěže, vedoucí závodník kategorie Elite, vedoucí závodník 
kategorie U23, vedoucí závodník kategorie Nováček roku.  

 Vyhlášení v prostoru cíle do 15 minut po dojezdu prvního závodníka. 
Ceny: Dle rozpisu ČP2023.  
 
Lékař závodu: MUDr. Petr OTIEPKA    Tel: +420 736 666 243 
 
Nemocnice v okolí: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20 Tel: +420 532 233 569  
 
Doping: Dopingová kontrola bude prováděna dle pravidel UCI a 

antidopingového výboru ČR v prostoru Městského muzea, Masarykovo 
náměstí 5, Velká Bíteš 

 
Další ustanovení: Pro zachování bezpečnosti mohou být závodníci, mající výraznější 

ztrátu na hlavní pole, ze závodu kdykoliv odvoláni pověřenou osobou 
ve sběrném voze.   

 Zároveň při každém průjezdu Velkou Bíteší budou ze závodu odvoláni 
závodníci, kteří budou mít ztrátu na hlavní skupinu větší než 5 minut. 
Při nájezdu do posledního kola budou ze závodu odvoláni závodníci, 
kteří budou mít ztrátu větší než 5 minut na čelo závodu! V cíli nebudou 
klasifikováni závodníci v čase horším než 8% času vítěze.  

 
Mech. vozidla: Pořadí mechanických vozidel bude určeno na poradě a konvojová čísla 

se budou vydávat po předložení platné licence ČSC pro rok 2023. 
  

Výdej vysílaček: Na poradě po předložení platné licence národní cyklistické federace pro rok 
2023. 

 
Vysílací kanál: Radio-tour bude vysílat na frekvenci UHF CH1 - 448,490 MHz 
 
Pevný bufet: ve stoupání za Velkou Bíteší směr Domašov  
 
Zelená zóna:  od nájezdu do stoupání za Velkou Bíteší, + 500 metrů po ukončení 

občerstvovací zóny  
 

Podpisové archy: Všichni závodníci jsou povinni se podepsat do podpisových archů, které budou 
vystaveny 70 minut před startem v prostoru startu. Ukončení podpisů je 10 
minut před startem závodu.  

 
Rozpis schválen zástupcem silniční komise dne: 20. 2. 2023 
Verze: 2023/4/1              Ondřej Vačkář 
 
 

 


