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MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CYKLOKROSU 2020 
PRO KATEGORIE MUŽI ELITE+U23 A ŽENY  

 

DATUM MÍSTO NÁZEV KATEGORIE  
 

12.01.2020 
neděle 

Jičín Mistrovství ČR Muži - Ženy 
 

M-ČR (ME/WE) 

 
ÚČAST  
M-ČR kategorie Muži Elite/U23 a Ženy pro rok 2020 se mohou zúčastnit všichni závodníci uvedených kategorií 
výhradně s českou státní příslušností a licencí platnou pro rok 2020. Licence musí obsahovat UCI ID. 
 
Kategorie: Muži Elite/U23 ročník narození 2001 a starší  

Ženy  ročník narození 2003 a starší  
 
PŘIHLÁŠKY 

Přihlášky se provádí elektronickou formou na internetových stránkách http://www.cyklokros.cz/prihlasky/. V přihlášce 

musí být uvedeno: jméno, příjmení, název týmu, kategorie a UCI ID. Součástí přihlášení je úhrada startovného, 
přihlášení nabývá platnosti po úhradě startovného. Termín uzávěrky přihlášek je ve čtvrtek 9.1.2020 do 12:00 
hodin.  
 
Platbu je možné provést následujícími způsoby: 
a) on-line platební kartou. 
b) převodem z účtu. Podklady pro platbu převodem z účtu vygeneruje online systém při přihlášce. 
Provedením platby se rozumí připsání finanční částky (startovného) na účet pořadatele. Při platbě převodem 
z účtu je nutné provést platbu s dostatečným předstihem. 
 
Závodník, který neprovede úhradu startovného do termínu uzávěrky přihlášek bude považován za nepřihlášeného       
a ve startovní listině nebude uveden. 
Závodník, který se v uvedeném termínu na internetových stránkách k danému závodu nepřihlásí, se může 
výjimečně přihlásit v kanceláři závodu pouze po úhradě pokuty odpovídající výši startovného pro příslušnou 
kategorii. Přihlásit v kanceláři závodu se může pouze do termínu uzávěrky výdeje startovních čísel. 
Oddíly budou moci využít hromadnou on-line registraci pro snadnější přihlášení k MČR včetně hromadné platby. 
 
 
START A VÝDEJ ČÍSEL 
Starty jednotlivých závodů Mistrovství ČR Muži a Ženy jsou stanoveny takto: 

- ŽENY (ženy Elite a ženy do 23 let) 09:45 hodin  
- MUŽI (ELITE a U23) 11:00 hodin  
 

POZNÁMKA: Časy startu se mohou změnit dle požadavku České televize. Časy výdeje startovních čísel a startu 
závodu je nutné ověřit před dnem pořádání závodu na stránkách Českého cyklokrosu www.cyklokros.cz  
 
Startovní čísla budou vydávány v kanceláři závodu od 8:00 hod. Výdej startovních čísel bude 
- pro kategorii ŽENY nejpozději do   09:00 hodin 
- pro kategorii MUŽI nejpozději do   10:00 hodin 
 
STARTOVNÉ 
Startovné je stanoveno pro jednotlivé kategorie takto: 
Přihlášení předem elektronickou formou: 
 vybraní junioři 200,- Kč 
 muži, ženy 300,- Kč 
 
  

http://www.cyklokros.cz/prihlasky/
http://www.cyklokros.cz/
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Přihlášení na místě (startovné + pokuta): 
 vybraní junioři 400,- Kč 
 muži, ženy 600,- Kč 
 
Vrácení startovného, odhlášení ze závodu: 
V případě vyšší moci, nebo prokázané nemoci bude startovné vráceno takto: 
- v době do uzávěrky přihlášek (čtvrtek 12:00 před závodem) bude startovné vráceno na základě žádosti zaslané 
servisní skupině (Karel Hudeček, hudecek@sportsoft.cz, 721141081) 
- v době po uzávěrce přihlášek se startovné nevrací. Ve výjimečných případech může o vrácení startovného 
rozhodnout a vrácení provést příslušný pořadatel závodu. 
 
ŘAZENÍ ZÁVODNÍKŮ NA STARTU 
Řazení na startu při Mistrovství ČR kategorie MUŽI a ŽENY 
1) obhájce titulu M-ČR 
2) podle aktuální celkové Individuální klasifikace UCI 
3) podle konečné celkové Individuální klasifikace Českého poháru TOI TOI CUP 2019 
4) ostatní závodníci, kteří nefigurují ve výše uvedených klasifikací – jejich pořadí bude stanoveno podle času došlých 
přihlášek. 
 
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
Vyhlášení výsledků bude provedeno v prostoru cíle ihned po skončení každého závodu Mistrovství ČR. První 
3 závodníci příslušné kategorie se dostaví v uvedeném pořadí na vyhlášení nejpozději do 5 minut po projetí prvního 
závodníka jejich kategorie cílem. 
Pořadatel může uspořádat slavnostní vyhlášení výsledků. Nepřevezme-li závodník/závodnice cenu za umístění na 
slavnostním vyhlášení výsledků, propadají ceny ve prospěch pořadatele. 
 
CENY 
Ceny za výsledky v závodech mistrovství České republiky v cyklokrosu 2020 pro kategorie Muži Elite a Ženy jsou 
uvedeny v tabulce. Ceny jsou uvedeny v CZK a budou také v CZK vypláceny. 
 

UMÍSTĚNÍ Muži Elite  
Ženy Elite 

1.     8 000     

2.     4 100     

3.     2 700     

4.     2 200     

5.     2 000     

6.     1 800     

7.     1 700     

8.     1 600     

9.     1 500     

10.     1 400     

11.     1 300     

12.     1 200     

13.     1 100     

14.        900     

15.        800     

16.        600     

17.        600     

18.        600     

19.        600     

20.        600     

CELKEM   35 300     
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BODOVÉ HODNOCENÍ UCI 

Mistrovství ČR pro individuální klasifikaci UCI jednotlivců ME a WE 
 

Pořadí Body Pořadí Body 

1 100 6 20 

2 60 7 15 

3 40 8 10 

4 30 9 5 

5 25 10 3 

 
 
 
Rozpis byl schválen komisí cyklokrosu ČSC dne 15.7.2019  


