SOUTĚŽNÍ ŘÁD MORAVSKÉHO POHÁRU 2020.
A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
A1. CO JE MORAVSKÝ POHÁR
SK Moravský pohár z.s. (dále jen Mp) je zapsaným spolkem a členem „Sdružení
amatérských cyklistů ČR“ (dále jen S.A.C.).
Organizaci a činnost spolku upravují Stanovy spolku a jeho hlavním úkolem je organizačně
zajistit celoroční seriál cyklistických závodů pro amatéry Moravský pohár 2020. Účastníky této
celoroční soutěže jsou členové Mp.
Členství:
členství ve spolku a účast v soutěži vzniká řádnou registrací a úhradou ročního členského a
registračního (soutěžního) poplatku.
Všichni členové musí být starší 15-ti let. U mladších 18-ti let je k přihlášce nutný podpis
zákonného zástupce (POZOR! - některé závody Mp 2020 jsou svojí náročností a délkou
nevhodné pro mladší 18-ti let a proto mají ředitelé těchto závodů právo stanovit dolní věkovou
hranici účastníků!).
Práva člena:
-účastnit se akcí pořádaných v rámci soutěže
-navrhovat a být volen do orgánů Mp, hlasovat na valné hromadě klubu (je-li starší 18-ti let)
-navrhovat pořádání závodů a dle pravidel Mp je pořádat
Povinnosti člena:
-uhradit členský příspěvek a registrační (soutěžní) poplatek
-dodržovat stanovy spolku, pravidla soutěže, soutěžní řád a zásady fair play

A2. PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE MORAVSKÝ POHÁR
Do celoroční soutěže Mp 2020 se lze přihlásit:
●
●

prostřednictvím kapitána jako člen družstva (maximální počet 9)
samostatně do soutěže jednotlivců (přihlásit se sám, v přihlášce uvést název či klub, který
chci mít uváděn u svého jména ve výsledcích).

Podmínkou účasti v soutěži je uhrazení ročního členského příspěvku 50,- Kč a soutěžního
registračního poplatku 350,- Kč. Závodníci starší 80-ti let uhradí 50% této částky (200 Kč).
Ředitelé jednotlivých závodů uvedení celoročním kalendáři jsou osvobození od soutěžního
registračního poplatku (uhradí pouze roční členský příspěvek 50,- Kč).
Členové Mp z roku 2019, kteří jsou uvedeni na seznamu nevrácených čísel, uhradí při registraci
mimo stanovené částky (400) + 100 Kč poplatek – za ztrátu čísla (celkem 500 Kč).

Postup při přihlášení:
- vyplněním registračního formuláře na stránkách Mp v sekci Registrace 2020
odkaz: http://sk-mp.cz/register_mp.php

Obsahuje jméno, příjmení, přesnou adresu, telefon, e-mail (ve vlastním zájmu pro lepší
informovanost o soutěži a pořádaných závodech), rodné číslo a název klubu.
- úhrada částky ve výši 400,-Kč bankovním převodem nebo složenkou na účet u ČSOB číslo
123434394 / 0300 do 5 dní od registrace. Při nedodržení termínu platby bude registrace
stornována. Úplnost registrace je podmíněna připsáním částky na účet spolku.
- zasláním kopie dokladu o zaplacení (útržek složenky, kopie příkazu nebo výpis z účtu) na
e-mail: registrace@sk-mp.cz
Kapitán družstva provádí registraci členů a společnou platbu za celé družstvo (400 Kč x
počet členů), při nesplnění nebude družstvo zařazeno do soutěže.
Termín pro přihlášky a uhrazení poplatku je od 1. března do 20. dubna 2020, dále od 3. 5.
2020.
Soupisku družstva nelze v průběhu sezony doplňovat ani měnit. Nelze tedy přestupovat, ani z
družstva vystoupit.
Registrace do soutěže přímo na závodech není z technicko-organizačních důvodů možná.
Všem účastníkům soutěže doporučujeme absolvovat na odborném lékařském pracovišti zátěžové
testy nebo alespoň sportovní lékařskou prohlídku.
Členství v MP lze na žádost potvrdit (vystavit licenci) za účelem startů v jiných ligách SAC a na
MR SAC.

A3. PŘIHLÁŠENÍ ZA ČLENA MP
Členem SK Moravský pohár se může stát každý zájemce o dění ve spolku, pořadatelé
závodů a další příznivci, po uhrazení členského příspěvku 50,- Kč. Uhrazení členského
příspěvku je neopravňuje k účasti v celoroční soutěži (výjimku mají ředitelé závodů viz.
bod A2.).
Přihlášení je možné u člena Rady odpovědného za registraci.

A4. STARTOVNÍ ČÍSLA
Startovní čísla pro celou sezonu budou závodníkům zaregistrovaným do 20.4.2020
vydávána při prezentaci na prvním soutěžním závodě.
Účastníkům soutěže Mp, kteří se umístili v předchozím roce v kategoriích B, C, D a E na 1. - 10.
místě a na 1. - 5. m. v kat. F a Ž a zaregistrují se do stanoveného termínu, bude přiděleno
startovní číslo dle konečného pořadí předchozího ročníku, bez ohledu na nepřihlášené účastníky.

Závodníci zaregistrovaní po 3. 5. 2020 obdrží startovní číslo průběhu soutěže po splnění
podmínek registrace na vyžádání a po dohodě o předání.
V případě ztráty čísla během sezony uhradí účastník 100,- Kč za vydání nového a úpravu
v databázi.
Po skončení soutěže se startovní čísla vracejí!. Člen MP 2020, který ve stanoveném termínu
(na posledním závodě, kterého se účastní, nebo na VH Mp.) číslo nevrátí, uhradí při registraci
do následujícího ročníku 100 Kč poplatek – za ztrátu čísla. Jinak nebude zařazen jako člen MP
do startovních listin.

B. KATEGORIE A JEJICH HODNOCENÍ
B1. Vypsané věkové kategorie.
Dle ročníku narození bude každý člen MP zařazen do příslušné věkové kategorie:
B - muži

19 až 39 let - ročník narození 2001 až 1981 včetně

C - muži

40 až 49 let - ročník narození 1980 až 1971 včetně

D - muži

50 až 59 let - ročník narození 1970 až 1961 včetně

E - muži

60 až 69 let - ročník narození 1960 až 1951 včetně

F - muži

70 let a starší - ročník narození 1950 a starší

Ž1 - ženy

15 až 39 let - ročník narození 2005 až 1981 včetně
(v den závodu musí být startující 15 let).

Ž2 - ženy

40 let a starší (nar. v roce 1980 a starší)

J – junioři ročník narození 2005 až 2002 včetně (v den závodu musí být startujícímu 15 let). –
jen pro konečné hodnocení.
Člen Sk-Mp může písemnou formou požádat Radu o zařazení do mladší věkové kategorie na
celou závodní sezonu, boduje v ní a je i vyhlášen. Na M ČR S.A.C. startuje v kategorii
odpovídající ročníku narození a body za umístění se členu nezapočítávají do celkového pořadí
MP.
Doporučené délky silničních závodů v jednotlivých kategoriích:
B - 60 až 100 km,
C - 50 až 80 km,
D + E + F + Ž - 40 až 70 km

B2. ZÁVODY
Termínový kalendář s typem závodu, propozicemi a s kontakty na pořadatele je uveřejněn na
internetových stránkách www.sk-mp.cz.
Všichni účastníci závodů Mp jsou povinni seznámit se se „Soutěžním řádem“ a propozicemi
závodů a v průběhu závodů se jimi řídit.
B2.1 Prezentace na závodech
Každý člen MP uvedený ve startovní listině je automaticky přihlášen na všechny závody
s hromadným startem uvedené v kalendáři závodů. Na maraton Mamut Tour se přihlašuje dle
propozic pořadatele.
Prezentace probíhá v kanceláři závodu, případně na jiném vhodném místě v čase zveřejněném
v propozicích závodu.
Pořadatel časovek zřídí on-line přihlašování prostřednictvím www.sk-mp.cz stránek Moravského
poháru. Závodník má možnost si vybrat startovní čas. U členů družstev by měl být dodržen
minimálně 2 minutový rozestup mezi jeho členy (zajišťuje pořadatel+správce webu).
Při prezenci každý závodník uhradí předepsané startovné a vlastnoručním podpisem na startovní
listině potvrdí svůj souhlas se Soutěžním řádem i propozicemi závodu a zaváže se k jejich
dodržování. Podpisem se také zaváže k úhradě spoluúčasti 1.500,-Kč v případě jím zaviněné
škodní události.
Maximální výše startovného pro členy Mp je omezena na částku 200 Kč za závod s hromadným
startem a 150 Kč za časovku.
Přihlášení u prezentace časovky při nevyužití možnosti přihlášení předem + 20Kč = 170
Kč. Není přípustné navyšovat z jakéhokoliv jiného důvodu startovné pro členy MP.
Nepodepsaný účastník v prezenční – startovní listině nebude uveden ve výsledkové listině.
B2.2 Příchozí – nečlenové Sk-Mp
Jednotlivých závodů v seriálu se mohou zúčastnit i příchozí, kteří nejsou členy Mp a členové
jiných lig sdružených v S.A.C. ČR. Při prezentaci budou zařazeni do příslušné věkové kategorie
výhradně dle data narození.
Výjimku tvoří ženy Ž P - ženy 15 let a starší (ročník narození 2005 a níže, v den závodu musí
být startující 15 let), které nejsou členky Sk- Mp z.s, které starují s kategorií D.
Ve výsledcích závodu budou uvedeni a vyhodnoceni dle svého umístění v cíli, do celkového
ročního bodového hodnocení MP nebudou zařazeni.
Pořadatelům se doporučuje použít přihlašovací formulář, který je ke stažení na sk-mp.cz.
Startovné pro příchozí, nečleny Mp, u všech závodů pořádaných v rámci Mp musí být minimálně
o 50,- Kč vyšší než pro členy Mp - finančně se nepodílejí na chodu soutěže. Musí složit vratnou
zálohu 100 Kč za startovní číslo, které jim přidělí pořadatel. Za každého startujícího
příchozího (nečlena Mp) odvede pořadatel 15,- Kč na účet Mp, jako náhradu za pojištění závodu
a náklady spojené s provozem Mp.

B2.3 Rozdělení na startu závodu
Na závodech s hromadným startem startují kategorie B, C,
D + Ž P samostatně a společně kat.
E, F + Ž1+Ž2.
Kategorie juniorů je sloučena s kat. B.
Pořadí startů: odděleně s časovým odstupem kat. B, C, D + Ž P a poslední kat. E, F + Ž1 + Ž2.
Délka závodu je pro sloučené kategorie stejná.
Ředitelé závodů mají právo v některých případech rozhodnout o společném startu kategorií nebo
o rozdělení kategorií na startu. V odůvodněných případech může pořadatel rozhodnout o
zkrácení délky závodu také pro některou ze společně startujících kategorií.
Závodníkům věkově náležejícím do kategorie „J“ nemusí být umožněn start na závodech délkou
nebo obtížností nevhodných pro mladší 18-ti let!
Pořadatelé časovek jsou povinni přijmout taková opatření, aby v maximální možné míře odhalili
jízdu v „háku“. Ve všech časovkách musí být na trati jeden až dva rozhodčí, kteří budou
kontrolovat jízdu v „háku“, přejíždění přes půlící čáru vozovky do protisměru.
B2.4 Cíl
Cíl určí pořadatel dobře viditelnou páskou na přehledném místě, nikoliv ve sjezdu, v nebezpečné
zatáčce, křižovatce nebo pod kopcem. U silničních závodů napříč celé vozovky. Za cílem by měl
být dostatečný prostor i pro případ dojezdu větší skupiny pro bezpečné zastavení.
V závodech, kde nelze vyloučit dojezd velké skupiny, zřídí pořadatel dojezdový koridor, ve
kterém budou jezdci sepsáni podle průjezdu cílem. Průjezd koridorem je povinný pro všechny
startující. Pokud rozhodčí i přes veškerou snahu nebudou schopni určit pořadí, sepíší členy
skupiny a každý její účastník obdrží body podle aritmetického průměru pořadí takovéto skupiny,
zaokrouhleného na celé číslo nahoru.
Neprojede-li závodník koridorem nebo předjíždí-li v koridoru, je to důvod k diskvalifikaci.

B2.5 Vyhlášení výsledků závodu, ceny
Po dokončeném závodě, před vyhlášením nejlepších v kategoriích, je povinen ředitel
závodu zveřejnit výsledkové listiny s pořadím dle kategorií, které u silničních závodů
nemusí obsahovat čas dojezdu (dostačující je pořadí startovních čísel v cíli).
V každém závodě Mp budou vyhlášeni první 3 závodníci v kategoriích B, C, D, E, F, Ž1 a
Ž2. Vyhlášení kat. J při méně než 5-ti přihlášených na závod, nebo jiné kategorie je v
kompetenci ředitele závodu.
Další ceny jsou losovány formou tomboly, které se zúčastní všichni závodníci včetně příchozích.
Vylosovanou cenu si může vyzvednout pouze majitel losovacího lístku.

Pokud se závodník nedostaví včas na předávání cen, jeho cena propadá ve prospěch pořadatele
jednotlivého závodu. Všichni závodníci se musí na stupních vítězů prezentovat v závodním
úboru, případné převlečení musí být ve sportovním designu shodném se závodním úborem.
B2.6 Zveřejnění výsledků závodu
Pořadatel (ředitel) po uskutečněném závodě v nejbližším možném termínu zašle výsledkovou
listinu ve formátu stažených startovních listin ( v MS Excel). Musí obsahovat kompletní
výsledky všech kategorií včetně umístění příchozích (u etapového závodu i výsledky etap) a
dosažené časy. Ve výsledkové listině musí uvést všechny startující závodníky, kteří závod
dokončili, a také jména těch, kteří vzdali, nedokončili nebo byli vyloučeni.
Ve výsledcích jednotlivých závodů je nutno důsledně uvádět startovní čísla členů MP a to i
v případě časovek, nebo když závodník absolvuje závod s náhradním číslem.
Závodník, který po časovce nevrátí zapůjčené startovní číslo, nebude do jeho vrácení
pořadateli závodu uveden ve výsledcích.
Výsledkové listiny se zasílají na e-mail: vysledky@sk-mp.cz

B2.7 PROTESTY PROTI VÝSLEDKŮM ZÁVODU
Postup při podání protestu:
U ředitele závodu nebo hlavního rozhodčího lze podat protest proti porušení pravidel během
závodu závodníkem nebo pořadateli, proti rozhodnutí rozhodčích nebo proti vyhlášeným
výsledkům.
Protest se podává písemnou formou s vkladem ve výši 100,- Kč nejpozději 15 minut po
vyhlášení výsledků pořadatelem závodu.
Věcné ústní rozhodnutí zajistí ředitel závodu neprodleně po vyšetření okolností protestu,
písemné rozhodnutí zašle protestujícímu (v kopii Radě Mp) do 3 dnů po skončení závodu. V
případě zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele závodu. Písemné zdůvodnění
rozhodnutí ve věci protestu musí být přílohou oficiální výsledkové listiny.
Stížnost proti chybně zveřejněným výsledkům na stránkách Mp (www.sk-mp.cz) podává
účastník závodu nebo kapitán družstva řediteli závodu. Stížnost proti oficiálním výsledkům se
podává písemně do 5 dnů od jejich zveřejnění. Stížnosti na pořadí ve zveřejněných výsledcích
musí předcházet podaný protest - viz výše.
Rada Sk-Mp není pořadatel závodů, a proto u ní nelze řešit protest proti výsledkům jednotlivého
závodu.
Pro řešení případných protestů a stížností proti oficiálním výsledkům je pořadatel povinen
archivovat po dobu 60 dnů všechny záznamy o průjezdu koridorem, záznamy průjezdů
kontrolami, časy při časovce apod.
C. POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKŮ
Účastníci závodů v soutěži Mp startují na vlastní nebezpečí.
Všem závodníkům doporučujeme sjednání individuálního úrazového pojištění!

Všichni startující jsou hromadnou pojistnou smlouvou pojištěni na škodu způsobenou třetí
osobě - neúčastníku závodu.
Pojištění se nevztahuje na škody způsobené závodníky vzájemně mezi sebou nebo na škody
způsobené třetí osobě (neúčastníku závodu) před oficiálním zahájením a po ukončení závodu,
stejně jako škody způsobené mimo soutěžní tratě a místo konání závodů. Pojištěni jsou i příchozí
(nečlenové Mp). Pojišťovací poplatek je součástí startovného.
Podmínkou pojistné smlouvy je v případě způsobení škody povinnost viníka pojistné
události uhradit spoluúčast ve výši 1.500,- Kč. Podpisem na startovní listině se závodníci
zavazuji k úhradě této spoluúčasti.
V případě vzniku škodní události závodník, který prokazatelně nehodu zavinil, ale
spoluúčast 1500,- odmítne zaplatit, bude okamžitě diskvalifikován z probíhající soutěže
MP i ze všech republikových soutěží pořádaných pod hlavičkou S.A.C. a jeho spoluúčast
bude vymáhána právní cestou.

D. SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ
D1. OBECNÁ USTANOVENÍ
Registrovaní účastníci celoroční soutěže MP získávají za dosažené umístnění v jednotlivých
závodech seriálu body dle bodovací tabulky:
1. místo
60 bodů
2. místo
55 bodů
3. místo
52 bodů
4. místo
50 bodů
5. místo
49 bodů
6. místo
48 bodů
7. místo
47 bodů
a dále vždy mínus 1 bod.

D2. BODOVÁNÍ ZÁVODŮ
Závody zařazené do kalendáře Mp:
- silniční (se společným startem) získávají závodníci kategorií B, C, D, E, F, Ž1 a Ž2 body
dle skutečného pořadí v cíli včetně příchozích (neredukované pořadí), dané bodovací
tabulkou.
- časovky získávají závodníci kategorií B, C, D, E, F, Ž1 a Ž2 body dle pořadí dané
bodovací tabulkou dle pořadí, jen ze členů Mp. Příchozí se do bodování nezapočítávají.
Na maratonu Mamut tour budou přiděleny body dle pořadí ve výsledkové listině sestavené
jen z členů Mp + 5 bodů.
Závody MR SAC 2020 se do celkového pořadí Mp nezapočítávají.

E. SOUTĚŽ DRUŽSTEV
E1. OBECNÁ USTANOVENÍ
Účast v soutěži družstev je bezplatná a není pro účastníky Mp povinná. Družstvo tvoří
minimálně 3 a maximálně 9 závodníků libovolné věkové kategorie a pohlaví.
Družstvo zastupuje kapitán, který je prostředníkem mezi družstvem a Radou Sk-MP (přihlášení,
platba, zastupování členů, korespondence, převzetí startovních čísel na sezonu atd.), je
odpovědnou osobou za celé družstvo. Dbá o dodržování pravidel Mp všemi členy družstva
(závodníky) a je jim v této oblasti příkladem. Je povinen se zúčastnit ve stanoveném čase porady
s vedoucími družstev, rozhodčími a pořadateli, pokud bude vyhlášena.
E2. BODOVÁNÍ SOUTĚŽE DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH ZÁVODECH
Družstvo je v závodě hodnoceno v případě, že se zúčastní alespoň 3 členové a dokončí alespoň
jeden závodník družstva.
Pořadí družstev v každém závodě Mp se určí součtem bodového zisku čtyř nejlépe umístěných
členů družstva bez rozdílu kategorií. Získané pořadí se ohodnotí body dle bodovací tabulky dle
bodu D1..

F. KONEČNÉ HODNOCENÍ
Do konečného hodnocení budou započítány pouze ty závody, na kterých budou beze zbytku
dodržena pravidla Mp 2020. V případných sporech rozhoduje výbor Sk-MP.
F1. KONEČNÉ HODNOCENÍ JEDNOTLIVCŮ
Vítězem celoroční soutěže v každé vypsané kategorii soutěže jednotlivců Mp se stane
závodník, který získá nejvíce započítaných bodů.
Do konečného hodnocení se každému závodníkovi budou započítávat body za nejlepší
dosažené výsledky ze 2/3 uskutečněných závodů (zaokrouhleno matematicky do 0,49 dolů,
nad 0,5 nahoru) + 2 závody.
Při rovnosti bodů v konečném pořadí rozhoduje:
Součet lepších umístění v průběhu ročníku na prvním pořadí, druhém pořadí atd.
(provádíme porovnání součtu umístění na 1. 2. 3. 4. 5. pořadí atd.).
● Vyšší věk.
● Nižší počet absolvovaných závodů.
●

Vyhodnoceno bude prvních 10 závodníků v kategoriích B, C, D, E a prvních 5 v kat. F a 3
v kategoriích J, Ž1 a Ž2.
Vítěz každé vypsané kategorie ročníku získá mistrovský dres Mp. (Kategorie „J“ pouze
v případě více než 10-ti v soutěži bodujících juniorů).

F2. KONEČNÉ HODNOCENÍ DRUŽSTEV
Vítězem Mp 2020 bude družstvo, které získá nejvíc bodů. Do konečného pořadí se započítají
všechny závody zařazené do kalendáře. Při rovnosti bodů v konečném pořadí rozhoduje vyšší
počet lepších umístnění v jednotlivých závodech (viz soutěž jednotlivců).
Věcnými cenami bude oceněno 5 nejlepších družstev.

F3. VYHLÁŠENÍ KONEČNÉHO POŘADÍ
Vyhlášení konečného pořadí Mp ve všech výše vypsaných kategoriích a v soutěži družstev
se uskuteční na Valné hromadě spolku. Termín a místo bude oznámeno dodatečně.

H. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY AMATÉRŮ
Členové MP starší 15ti let se mohou zúčastnit mistrovství republiky Sdružení amatérských
cyklistů České republiky (S.A.C. ČR). Zájemci se budou přihlašovat samostatně u pořadatele
MR S.A.C dle daných propozic. Podmínkou účasti na MR S.A.C ČR je absolvování tří závodů
před konáním MR S.A.C. v lize, ve které je registrován.
Závody MR SAC 2020 se do celkového pořadí Mp nezapočítávají.

I. OSTATNÍ
1. Na všech závodech pořádaných v seriálu MP je povinná cyklistická přilba.
2. Výjimka z těchto pravidel Mp je na MR S.A.C ČR a maratonu Mamut Tour, u kterých platí
pravidla uvedená v jejich propozicích.
3. Trat na maratonu Mamut Tour Přerov pro bodování MP:
kategorie B a C je střední,
kategorie D, E, F, Ž1 a Ž2 krátká dle propozic pořadatele.

