
 

CYKLO KLUB ZNOJMO CUP 2019 
 

Seznam hodnocených závodů 
 

1. Vánoční běh (běh) 25.12. 2018 – Znojmo      ● K = 1,0   
2. O pohár Barchanu (Jemnice) – MTB závod 25.5.    K = 1,0 
3. Velká Cena Města Znojma – MTB závod 26. 5.    ● K = 1,0  
4. Silniční závod MUDr. Moudrého Mikulovice – silniční závod 14. 6.  ● K = 0,5   
5. Kolkolem Vémyslice – MTB závod - /termín nepotvrzen/   K = 1,0  
6. Znovín Cup – Vinařská „50“ Šatov – MTB závod 29. 6.   ● K = 1,0   
7. Lesonická 40 –MTB závod 6.7. /termín nepotvrzen/    K = 1,0  
8. Výjezd do vrchu – G70 Znojmo – MTB závod 25. 8.    ● K = 0,5   
9. Lahofer Author Cup – MTB závod – Vranov 31. 8.     K = 1,0 
10. MTB závod Okolo Stejskala Rouchovany – 1.9. /termín nepotvrzen/ K = 1,0 
11. Kolo Pro Život - Burčák Tour Znojmo 7. 9.      K = 1,0   
12. MTB závod Excalibur City Hatě 28. 9. /termín nepotvrzen/   K = 1,0 

      
  
Legenda + startovné:  
 
● akce pořádané CkZ nebo partnerem CkZ, u kterých mají všechny členské kategorie startovné    
   zdarma 
 
U akcí neoznačených tímto symbolem mají nárok na proplacení startovného členské kategorie, 
odsouhlasené na valné hromadě pro příslušný kalendářní rok, pro rok 2019 Člen + Člen Junior 
U těchto závodů je nutné pro vyúčtování dodat standardní vyúčtování uhrazeného startovného 
v základní výši.  
  

Bodové hodnocení 
 

Počítá se součet 8 nejlepších výsledků. V případě, že se některá z akcí nebude konat, bude 
zařazena náhradní nebo se adekvátně sníží počet celkově započítávaných akcí.  
 
Seriál závodů nemá kategorie, body se počítají v závislosti na čase vítěze v odpovídající kategorii 
dle vzorce  

(((čas vítěze/čas závodníka)-1)*100)+100 
 
a násobí se koeficientem dle celkové obtížnosti závodu v rozmezí 0,5 – 1,0. U závodů, které mají 
kratší a delší trať, se u kratší trati snižuje koeficient pro výpočet bodového zisku o 0,2. 
 
Do poháru se mohou zapojit všechny členské kategorie. Podmínkou je start za Cyklo klub Znojmo. 
Výjimkou je účast na závodech, kde se klubová příslušnost ve výsledcích neuvádí.  
 
Neodůvodněný start člena klubu za jiný cyklistický klub jej automaticky vyřazuje 
z hodnocení v rámci celoročního poháru. Odůvodněným startem je např. start v týmu svého 
zaměstnavatele nebo předem domluvené a odsouhlasené hostování. V takovém případě není člen 
z celoročního hodnocení vyřazen, ale výsledek na konkrétním závodě se mu do celkového 
hodnocení nezapočítává. 
 
Vzhledem ke způsobu výpočtu bodového zisku nejsou vypisovány jednotlivé kategorie, výsledky 
jsou absolutním pořadím bez rozdílu věku.   
 
 


