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Dobrušský pohár 2015 
Pravidla 22. ročníku amatérského cyklistického poháru 

- memoriálu Martina Hockého 

1. Pořadatel: 
1.1. Tri Club Dobruška, o.s.  

Doly 425 
518 01 Dobruška 
IČO: 42884641 
číslo účtu: 186876389/0800 

2. Název závodu: 
2.1. -použití názvu „Dobrušský pohár“, dále jen DP 

3.Statut závodů: 
3.1. -závody DP pořádané pod záštitou TC Dka jsou řádně povoleny orgány státní 

správy i policie ČR 
3.2. -kopie povolení jsou k nahlédnutí v kanceláři závodu 
3.3. -garantujeme závodníkům, že se neúčastní divokých závodů 

4.Kancelář závodu: 
4.1. -vždy v blízkosti startu, uvedeno v rozpise DP 
4.2. -731303232 telefonický kontakt na kancelář závodu 
4.3. -kontakt uveden na spodním okraji startovního čísla 
4.4. -kontakt aktivní pouze v den závodu od počátku presentace, v průběhu 

závodů a ještě 1 hodinu po projetí posledního závodníka cílem 
4.5. -kontakt nenahrazuje dispečink integrovaného záchranného systému 
4.6. -kontakt slouží pro koordinaci pořadatelů a ohlašování organizačních 

záležitostí účastníky, např., odstoupení závodníka ze závodu z důvodu úrazu 
nebo technické závady na kole, náhlá změna dopravní situace nebo výskyt 
nečekané překážky na trase závodu apod. 

5.Prezentace: 
5.1. -v kanceláři závodu (v místě presentace),  
5.2. -počátek: 1 hodinu před startem (9:00) 
5.3. -konec: 10 minut před startem závodu, prvního závodníka (9:50) 
5.4. -každý obdrží startovní číslo 
5.5. -každý stvrdí podpisem na soupisku startujících, že závodníci se závodů DP 

zúčastňují na vlastní nebezpečí a odpovědnost 
5.6. -výjimkou v organizaci je závod XC MTB - Stalak Bike Cup – každý startující 

obdrží kromě startovního čísla i čip na měření časů 
5.7. –každý stvrdí podpisem na soupisku startujících, že souhlasí s pořizováním 

audiovizuálních záznamů i fotografií své osoby a s jejich následným použitím 
v médiích, propagačních materiálech a www stránkách pořadatelů, sponzorů 
i akreditovaných novinářů 

6.Přihlášky: 
6.1. -na místě v kanceláři závodu 
6.2. -předběžně lze zamluvit startovní číslo po telefonu u pořadatele závodu DP 
6.3. -kategorie Žáci a Žačky a mladší doloží při presentaci písemný souhlas rodiče 

nebo zákonného zástupce se startem v závodě, nejlépe přímo s jeho 
doprovodem a podpisem 

6.4. pro kategorii ŽACTVO I. na otevřených tratích silničních závodů start povolen 
pouze v doprovodu dospělé osoby po celou dobu závodu a to u závodníků 
do 10 let, stejně tak jak říká vyhláška o dopravě na pozemních komunikacích. 

7.Startovné: 
7.1. -každý jednotlivý start v závodě DP 

0.- Kč předškolní, přípravka (zdarma) 
0,- Kč: 01-ŽACTVO I., 02-ŽACTVO II. (zdarma) 
100,- Kč: ostatní 03-KADETI až 11-VETERANI III. 
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7.2. -na požádání je vystaven samostatný příjmový doklad, potvrzení o zaplacení 
startovného 

7.3. -výjimka v organizaci závod XC MTB - Stalak Bike Cup - startovné 100Kč, 
rozpis uveden pořadatelem na samostatném plakátě tohoto závodu 

8.Kategorie: 
8.1.  

2015 

Kategorie rok od rok do kat rozpětí 

01-ŽACTVO I. 2004 2009 Z1 6 - 11 

02-ŽACTVO II. 2001 2003 Z2 12 - 14 

03-KADETI 1999 2000 KA 15 - 16 

04-JUNIORKY 1997 1998 JK 17 - 18 

05-JUNIOŘI 1997 1998 JR 17 - 18 

06-ŽENY 1916 1996 ZE 19 - 99 

07-MUŽI 1986 1996 MU 19 - 29 

08-MASTERS 1976 1985 MA 30 - 39 

09-VETERÁNI I. 1966 1975 V1 40 - 49 

10-VETERÁNI II. 1956 1965 V2 50 - 59 

11-VETERÁNI III. 1916 1955 V3 60 - 99 

 
9.Nejlepší časovkář DP bez rozdílu kategorií: 

9.1. -podmínka absolvovat všechny vypsané závody v časovce silničních kol 
v rámci DP 

9.2. -stejná délka trati silniční časovky, vyloučeny dětské kategorie s kratší délkou 
tratí časovek 

9.3. -do výsledku se počítají pouze časy dosažené v jednotlivých silničních 
časovkách, body dosažené v hodnocení kategorií nemají žádnou váhu 

9.4. -průběžně výsledky na www TC Dka společně s výsledky DP 
9.5. -vyhlášení soutěže o nejlepšího časovkáře a ocenění prvních 3 závodníků 

společně s vyhlášením celkových výsledků po finálovém závodě DP 
10. Časový program: 

10.1. -start závodů DP zpravidla vždy v neděli od 10:00hod 
10.2. -výjimkou z organizačních důvodů jsou závody zabezpečované Cycling Team 

Rychnov nad Kněžnou >>www.stalak-devoss.cz<< 
11. Start: 

11.1. -u časovek jednotlivě v intervalu 1 minuty 
11.2. -u hromadných závodů ve dvou vlnách s časovým odstupem 2 minut 
11.3. -rozdělení jednotlivých kategorií do startovních vln je uvedeno v příloze 

rozpisu DP 
11.4. -na startovní čáru závodníci přicházejí odzadu, nehledě na kategorie v rámci 

jedné vlny 
11.5. -u silničních závodů jsou před a za místem startu na okraji vozovky 

rozmístěny pořadateli cedule s upozorněním na probíhající „Cyklistické 
závody“ 

11.6. -výjimkou v organizaci je závod XC MTB - Stalak Bike Cup, čas presentace, 
čas startu, rozdělení do vln a časový odstup startovních vln je uveden 
pořadatelem na samostatném plakátě tohoto závodu 

12. Rozprava: 
12.1. -provádí pořadatel společně pro všechny závodníky bezprostředně před 

startem první kategorie do závodu DP 
12.2. -opakované upozornění na skutečnost, kterou stvrdili všichni startující 

podpisem při presentaci, že závodníci se závodů DP zúčastňují na vlastní 
nebezpečí a odpovědnost 

http://www.stalak-devoss.cz/
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12.3. -opakované upozornění na povinnost dodržování pravidel DP, pravidel 
provozu na pozemních komunikacích a lesních cestách, povinnost nošení 
zapnutých přileb po dobu závodu a ochranu přírody 

12.4. -upozornění na aktuální, pořadateli známou, bezpečnostní situaci na trati a 
v okolí trati závodu (probíhající sklizeň zemědělských plodin, těžba dřeva, 
výkopy, stavby, apod.) 

12.5. -upozornění na způsob označení nebezpečných míst, přítomnost Policie ČR, 
přítomnost Mě. Policie, přítomnost pořadatele, přenosná dopravní značka, 
barevné značení spreji, barevné značení fáborky (křižovatky, odbočky, 
kanály, poškození vozovky, štěrk, pařezy, klády podél trati, apod.), nebo další 
i možná nebezpečná místa na trati  

12.6. -ostatní organizační informace a informace vztahující se k zajištění 
bezpečného průběhu závodu 

12.7. -oznámení o změně průběhu trati nebo místa startu v případě 
nepředvídatelných okolností 

13. Zdravotní zajištění: 
13.1. -každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a za plného silničního provozu 
13.2. -v kanceláři závodu vybavená zdravotní brašna 

14. Vyhlášení výsledků: 
14.1. -umístění prvních 3 závodníků v každé kategorii se vyhlašuje u jednotlivých 

závodů DP bezprostředně po dojetí posledního závodníka a zpracování 
výsledků všech kategorií 

14.2. -závodníci na prvních 3 místech v pořadí obdrží diplom 
14.3. -umístění všech závodníků, vyhlášení a předání diplomů prvním 5 v 

celkovém pořadí každé kategorie se vyhlašuje bezprostředně po dojetí 
posledního závodníka a zpracování výsledků finálového závodu DP 

14.4. -výsledky jednotlivých závodů i průběžné výsledky DP se zveřejňují na www 
stránkách TC Dka: http://triclub.dobruska.cz/?page_id=40. 

15. Tratě: 
15.1. -vedou po veřejných komunikacích, lesních a polních cestách, jsou 

rozmanité, každý závod má svá specifika 
15.2. -pořadatelé si vyhrazují právo na změnu trati oproti rozpisu DP z důvodu 

případné nezpůsobilosti trati v den závodu, čas a místo presentace zůstane v 
takovémto případě nezměněno 

15.3. -při presentaci bude každý závodník prvotně seznámen s případnou změnou 
místa startu, průběhu nebo délky trati závodu, podrobné vysvětlení změn 
provede pořadatel při ROZPRAVĚ 

16. Délky tratí: 
16.1. -počty okruhů, délky okruhů a celkové délky tratí závodů po jednotlivých 

kategoriích jsou uvedeny v příloze rozpisu DP 
17. Bodování: 

17.1. -do celkového pořadí DP se každému závodníku započítává pouze 7 
nejlepších bodových umístění, z maximálního počtu 12 startů 

17.2. -celkovým vítězem DP v dané kategorii se stává závodník se ziskem 
nejvyššího počtu bodů 

17.3. -při rovnosti bodů dvou a více závodníků rozhoduje o celkovém pořadí v DP:  
1) lepší umístění ve finálovém závodě 
2) lepší umístění v 1. závodě 
3) větší počet 1. míst v DP 
4) větší počet startů v DP 
5) vyšší součet bodů ze všech startů v DP 

17.4. -bodové ohodnocení závodníků je u všech závodu započtených do DP stejné 
17.5. -bodové ohodnocení závodníků je u všech kategorií stejné, boduje vždy 

prvních 25 závodníků 
17.6. -bodové ohodnocení závodníků se provádí podle pořadí umístění v cíli 

1. v pořadí 30 bodů 
2. v pořadí 27 bodů 

http://triclub.dobruska.cz/?page_id=40
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3. v pořadí 25 bodů 
4. v pořadí 23 bodů 
5. v pořadí 21 bodů 
6. v pořadí 20 bodů 
6. - 25. v pořadí vždy o -1 bod méně 
25. v pořadí 1 bod. 

17.7. -rozdílně vypsané kategorie pro závod XC MTB - Stalak Bike Cup, budou pro 
průběžné pořadí v DP přepočítány podle rozpisu kategorií vyhlášených pro 
DP 

18. Tombola: 
18.1. -tombola je zpravidla organizována až po vyhlášení prvních 3 závodníků v 

pořadí závodu v každé kategorii 
18.2. -losována jsou startovní čísla všech zúčastněných závodníků, bezprostředně 

po vylosování nevyzvednutá cena postupuje do dalšího losování 
18.3. -pořádání tomboly není pravidlem, pořadatel si vyhrazuje právo na její 

neuspořádání 
19. Různé: 

19.1. -závodníci se závodů DP zúčastňují na vlastní nebezpečí a odpovědnost, 
povinná cyklistická přilba, závodí se za každého počasí a za plného silničního 
i lesního provozu 

19.2. -všichni závodníci jsou povinni dodržovat pravidla a řídit se zákonem č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním 
provozu) 

19.3. -všichni závodníci jsou povinni uposlechnout a respektovat pokynů 
rozhodčích, pořadatelů, Měst. Policie i Policie ČR 

19.4. -všichni závodníci jsou povinni mít po celou dobu závodu na hlavě řádně 
nasazenou a zapnutou (upevněnou) homologovanou cyklistickou helmu 

19.5. -závodník bez helmy není připuštěn ke startu do závodu, závodník zastižený 
v průběhu závodu s rozepnutou helmou je zastaven a požádán o zapnutí 
helmy, v případě nevyslyšení požadavku nebo poškození zapínání helmy je 
závodník pořadateli vyloučen a nesmí pokračovat v závodě 

19.6. -závodníci přistiženi pořadateli při hrubém porušení pravidel silničního 
provozu, například bezohlednou jízdou vůči okolí, jízdou v protisměru a 
podobně, mohou být vyloučeni z účasti na celém ročníku DP 

19.7. -rozhodnutí o vyloučení ze závodu, případně z celého seriálu DP, oznámí 
pořadatel postiženým veřejně bezprostředně před vyhlášením výsledků 
závodu 

19.8. -závodníci jsou povinni neohrožovat svým chováním životní prostředí, 
dodržovat pravidla slušného chování na loukách i v lesních úsecích, 
neodhazovat odpadky a jinak znečisťovat okolí tratě 

19.9. -pořadatelé neručí a neodpovídají za škody způsobené na majetku a zdraví 
závodníka a třetích osob 

19.10. -závodí se podle těchto pravidel, soutěžního řádu pro závody MTB a 
závodů silničních kol 

19.11. -závodníci jsou povinni se předem seznámit s tratí každého závodu 
19.12. -závodník může být hodnocen pouze ve své věkové kategorii, která mu 

podle věku přísluší 
19.13. -závodník je povinen mít po celou dobu závodu na pravém boku u 

silničních a na řídítkách u MTB závodů řádně připevněno startovní číslo, 
základní podmínka pro umožnění identifikace závodníka v průběhu závodu a 
průjezdu cílem 

19.14. -závodník je povinen bezprostředně po skončení závodu odevzdat své 
startovní číslo pořadatelům v cíli 

19.15. -závodník, který nedokončí závod, je povinen tuto skutečnost nahlásit 
neprodleně pořadatelům v cíli a současně vrátit startovní číslo 

19.16. -za úmyslné poškození, nebo ztrátu startovního čísla způsobenou 
nedbalostí závodníka, bude pořadatel vybírat poplatek 100 Kč 
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19.17. -závodníci jsou povinni se včas přihlásit u pořadatelů v kanceláři závodu (v 
místě presentace), nejpozději však 10 min. před startem kategorie 

19.18. -výjimečné případy pozdní presentace budou řešeny individuálně 
pořadateli závodu, kteří mohou na závodníkovi požadovat až dvojnásobné 
startovné 

19.19. -závod končí projetím posledního závodníka cílem bez rozdílu kategorií 
19.20. -protesty proti chování závodníků, nebo vyhlášeným výsledkům apod. se 

přijímají pouze se vkladem 200,-Kč do 15 min po projetí cílem posledního 
závodníka v dané kategorii u pořadatelů 

19.21. - protest může být například formulován i jako upozornění na hrubé 
porušování pravidel silničního provozu nebo životního prostředí závodníky 

19.22. -v případě neuznání protestu je vklad nevratný 
20. Sestavil: 

20.1. TriClub Dobruška, o.s. 
21. Datum a předmět poslední aktualizace: 

21.1. 29.02.2012 vložena 1. verze pravidel DP 
21.2. 01.04.2012 vložen nový odstavec číslo 3. včetně bodů 3.1., 3.2. a 3.3. 

-do odstavce číslo 4. doplněny nové body  4.2-3-4-5-6 
21.3. 08.05.2013 aktualizace  

bod:8. 
- aktualizováno rozpětí a rozdělení věkových kategorií  
- sloučeny kategorie VETERÁNI III. + VETREÁNI IV. 
- rozdělena kategorie ŽÁCI na dvě kategorie ŽASTVO I. + ŽACTVO II. 
bod: 6.4. 
- povolení startu pro kategorii ŽACTVO I.  

21.4. 19.02.2014 aktualizace  
- bod: 7.1. 
- zavedení startovného 50Kč u kategorií ŽACTVA I. a ŽACTVA II. 
- zavedení startovného 100Kč u kategorií ŽENY, JUNIORKY, KADETI 
- změna výše startovného ze 70 na 100Kč u všech ostatních kategorií 
- bod : 8.1. 
- aktualizováno rozpětí a rozdělení věkových kategorií 
- rozděleny kategorie JUNIORKY i JUNIOŘI, omezen věk na 17-18 let 
- vytvořena společná kategorie KADETI dívky a chlapci věk 15-16 let 

21.5. 06.03.2014 aktualizace  
- bod: 7.1. 
- 0,- Kč: 01-ŽACTVO I., 02-ŽACTVO II. (zdarma) 
- zavedení startovného 100Kč u kategorií ŽENY, JUNIORKY, KADETI 
- změna výše startovného ze 70 na 100Kč u všech ostatních kategorií 
- bod : 8.1. 
- aktualizováno rozpětí a rozdělení věkových kategorií pro rok 2014 
- rozděleny kategorie JUNIORKY i JUNIOŘI, omezen věk na 17-18 let 
- vytvořena společná kategorie KADETI dívky a chlapci věk 15-16 let  

21.6. 15.4.2014 aktualizace 
- bod 5.7. 
- vyslovení souhlasu startujících s pořizováním a následným použitím 
fotografií i videí ze závodů pořadateli, sponzory i novináři 

21.7. 01.3.2015 aktualizace (žlutě podbarvený text) 
- bod:8. 
- aktualizováno rozpětí a rozdělení věkových kategorií pro rok 2015 

 
Konec dokumentu. 


