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VZP CUP 2022 - pravidla 

 
Seznam hodnocených akcí 

 

1. Májová vyjížďka 1. května 2022 (neděle), roh Kovářská – Horní Česká 9:30 
2. Závod horských kol – Načeratický kopec 4. 5. 2022 (středa) od 16:00 hod. (S)  
3. Závod horských kol – Dobšice 11. 5. 2022 (středa) od 16:00 hod. (S)– nové 
4. Pump track Tasovice – u fotbalového hřiště Tasovice 25. 5. 2022 (středa) od 16:00 hod (S) – nové 
5. Pump track Mašovice – u fotbalového hřiště Mašovice 1. 6. 2022 (středa) od 16:00 hod. (S) 
6. Dětský dopravní den – dopravní hřiště Hodonice 4. 6. 2022 (sobota) 9:00 - 12:00 hod. – nové 
7. Pump track Chvalovice – dětské hřiště Chvalovice 8. 6. 2022 (středa) od 16:00 hod. (S) 
8. Závod horských kol Šatov - 11. 6. 2022 (sobota) od 10:00 hod. (S) – nové 
9. Závod MUDr. Moudrého – Mikulovice před kulturním domem – 17. 6. 2022 (pátek) – od 15:00 hod. 
10. Závod horských kol – Městský lesík – FINÁLE 19. 6. 2022 (neděle) od 10:00 hod. (S) 

 
 

Bodové hodnocení 
 

Dětský dopravní den  1–6 bodů na základě testů (zdravotní, dopravní) 
Májová vyjížďka 10 / 5 / 3 body dle délky a náročnosti absolvované trasy* 
Pump tracková hřiště 5 bodů za projetí trasy 
MTB závody 25 / 23 / 21 / 19 / 17 / 15 / 13 / 11 / 9 / 7 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 
MTB závod – finále 50 / 46 / 42 / 38 / 34 / 30 / 26 / 22 / 18 / 14 / 10 / 8 / 6 / 4 / 2 / 1 

   
 
Seriál akcí VZP CUP je určen pro věkové kategorie do 16 let včetně, rozdělené dle soutěžního řádu a pravidel 
Českého svazu cyklistiky § 02, část V0201 „Závodníci se zařazuji do kategorií vždy podle věku, který dovršili nebo 
dovrší v příslušném kalendářním roce bez ohledu na den a měsíc narození“: 
 
 

Kategorie  Ročník narození  Věk 
Odrážedla  2018 a mladší   0–4 roky 
Nábor 1  2016–2018   4–6 let 
Nábor 2  2013–2015   7–9 let 
Žáci 1   2010–2012   10–12 let 
Žáci 2   2008–2009   13–14 let 
Kadeti   2006–2007   15–16 let 
 

 
Poznámka: V kategorii „Odrážedla“ jsou povolena pouze odrážedla nebo kola s demontovanými šlapkami. 

 
 

Přihlášky a startovné 
 

Přihlášení do celého seriálu se provádí na přihlášce, kterou musí podepsat zákonný zástupce (zpravidla na první 
závodní akci). Na akcích označených symbolem (S) se platí startovné – jednorázově 50,- na jednotlivých akcích 
nebo 100,- Kč na celý seriál 2022. Zdarma mají startovné členové Cyklo klubu Znojmo Junior a na akcích 3, 4, 5, 
7, 8 děti s bydlištěm v místě konání akce.  
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Pravidla / ceny / vyhlašování 
 

Na jednotlivých závodech se vyhlašují v jednotlivých kategoriích výsledky bez rozlišení (chlapci + dívky). Při 
velkém počtu startujících v dané kategorii je na rozhodnutí pořadatele, zda budou chlapci a dívky z bezpečnostních 
důvodů startovat odděleně. V takovém případě jsou odděleně i vyhlašováni a náleží jim počet bodů dle umístění 
mezi chlapci nebo dívkami.   

Na finálovém závodě se kromě výsledku samotného závodu vyhlašují celkové výsledky za celý seriál. 
V kategoriích s vyšším počtem startujících (minimálně 3 dívky a 3 chlapci) může pořadatel rozhodnout o vyhlašování 
výsledků celkového seriálu s rozdělením na chlapce a dívky.  

Na všech závodech je ve všech kategoriích zákaz pohybu nezávodících osob a cyklistů po trati. 
Důvodem je primárně bezpečnost závodníků a eliminace nepovolené pomoci. Toto omezení neplatí pro kategorii 
Odrážedla a pro zaváděcí jezdce v kategoriích Nábor 1 a 2. V těchto třech nejmenších kategoriích je povoleno 
podržení závodníků na startu při rozjezdu, jejich posunutí nebo odstrkávání na startu může být naopak důvodem 
k diskvalifikaci, stejně jako pohyb nezávodících osob a cyklistů po trati v průběhu závodu u starších kategorií.  

Pokud předjede účastníka závodu první závodník stejné kategorie, končí takový závodník ve stejném okruhu 
jako závodník vedoucí, ztráta okruhu je uvedena ve výsledcích a závodníkovi náleží počet bodů odpovídající jeho 
pořadí bez ohledu na skutečnost, zda absolvoval plný počet kol nebo nikoli.  

Ceny na všech závodech včetně finálového jsou věcné. 
Pro zařazení do celkového hodnocení je nutná účast na minimálně 5 akcích. V případě shodného počtu 
bodů rozhoduje pořadí na finálovém závodě. Přihlášením dítěte na závod souhlasí zákonný zástupce s pravidly 
seriálu VZP CUP včetně souhlasu se zveřejněním fotografií a videonahrávek pořízených v průběhu konání akcí pro 
nekomerční a propagační účely.  


