
S přibývajícím počtem zahraničních účastníků se neustále 
zvyšuje sportovní úroveň a popularita závodu. V loňském roce 
byla reportáž z našeho závodu odvysílána čt sport v průběhu  
10. etapy tour de France. V uplynulých čtyřiceti čtyřech roční-
cích startovalo v Jevíčku již 6446 mladých cyklistů. Zájem o start 
na jubilejním 45. ročníku „Závodu míru nejmladších“ je každým 
rokem větší. Pro letošní ročník jsme museli přistoupit k ome-
zení počtu startujících ze zahraničí i čR. K dnešnímu dni jsme 
potvrdili start 138 zahraničním z patnácti zemí a 30 vybraným 
cyklistům z čR. tento závod by nebylo možné úspěšně zajistit 
bez pomoci provozovatelů ubytovacích a stravovacích zařízení  
v Jevíčku a blízkém okolí. Máme zajištěno ubytování pro cca 280 
osob. Nyní vyřizujeme potřebná povolení závodu. Pro zdárný  
a bezpečný průběh závodu musíme zajistit pořadatele na trasu 
závodu. Zde se nám daří spolupráce s dobrovolnými hasiči v ob-
cích po trase jednotlivých etap závodu. V Jevíčku pak oceňuje-
me pomoc dobrovolných pořadatelů. Za Vaši pomoc děkujeme 
a věříme, že bude pokračovat i nadále. Veškeré informace o zá-
vodu jeho průběhu i doprovodném programu najdete na webu 
http://www.tjcykloklubjevicko.cz/. 
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45. COURSE DE LA PAIX U17 

JEVÍČKO - CZECH REPUBLIC 
25. - 27. 6. 2021



         Rozpis „Závod míru nejmladších“ – Course de le Paix U17, 45.ročník  

Pořadatelé          TJ Cykloklub Jevíčko – Město Jevíčko – TJ Favorit Brno  

Datum, místo           25.- 27. června 2021      Jevíčko , Czech R epublik  

Ředitel závodu  Antonín Dostál, Jevíčko,A.K.Vitáka 597, PSČ 569 43,  Czech R epublik 
GSM : +420  721 725 089,   email: a.dostal@seznam.cz 

Hlavní rozhodčí  Zdeněk Sendler , Brno   Czech Republik, GSM : +420  602 788 649   

Tajemník 
závodu 

Zdeněk Valenta , Křížkovského 22, Brno, Czech Republik 

Velitel tratě  Milan Dostál, Třebovská 406, Jevíčko  GSM: +420  602 164 350 

Kancelář 
závodu 

Hotel MORAVA, Palackého nám, Jevíčko,  
• 24. 6. 2021      14:00-17:30hod. 
• 25. 6. 2021        8:00-9:00 a 14:00-15:00hod. 
• 26. 6 . 2021 8:30-9:00 a 14:00-14:30 hod. 
• 27. 6. 2021        8:00 do 9:00 hod 

Výdej        
startovních  
 čísel 

V kanceláři závodu 
24.6. 2021     14:00 –  17:00 . 
Za nevrácení startovních čísel nebo jejich zničení bude vybírán poplatek 100 CZK 
Za poškození nebo ztrátu čipu, bude účtováno 3000 CZK 

TECHNICKÁ  
PORADA:  

24. 6. 202119:00. V přísálí hotelu MORAVA, snížené podlaží  

 
 
 
 
 
NOMINACE  

Všichni závodníci bez výjimky musí mít vydanou platnou licencí pro rok 2021 svazem  
organizovaným v rámci UCI.  
Kritéria nominace:  
• Zahraniční týmy :  reprezentace,  klubové, smíšené.  
• Prvních 30  kadetů z ČR dle pořadí ČP Techniserv cup ke dni 13. 6. 2021 
• po třech závodnících nominovaných pořadateli (Favorit Brno a Cykloklub Jevíčko). 
• 3 vybraní st. žáci ročníku 2007 dle pořadí v ČP Techniserv cup ke dni 13. 6. 2021.    
• Pořadatel si vymezuje právo povolit start dalším závodníkům. 
• Startují  pouze přihlášení závodníci, potvrzení pořadatelem. Počet závodníků 
připuštěných do závodu je omezen dle pravidel ČSC. 
• 6-ti členná družstva (min počet 4) kadetů (ročník 2005 – 2006), kategorie UCI  U17 
UPOZORNĚNÍ: Podmínky účasti závodníků nebo členů realizačního týmu mohou být 
doplněny s ohledem na opatření přijatá z důvodu pandemické situace ve vztahu ke 
COVID 19.  

PŘIHLÁŠKY  Do 15. 6. 2021 výhradně písemnou formou 
• na email:a.dostal@seznam.cz, přihláška ke stažení na: www.tjcykloklubjevicko.cz  
• zadat na portál provozovaný Českým Svazem Cyklistiky 
https://data.ceskysvazcyklistiky.cz/.   (platí pouze pro závodníky z ČR).  
• Přihláška z ávodníka musí obsahovat: Příjmení,jméno,  Klub, Kód UCI, rok narození.  

POPLATEK ZA  
START V  
ZÁVODĚ  

Závodníci a doprovod s ubytováním a stravou: 30000 Kč Obsahuje:                
Stravování(3x denně): od 24.6 . 2021 večeře do 27. 6. 2021 oběd, u bytování za 3 noci. 
Požadavek na ubytování a stravu je nutné zaslat společně s přihláškou do 15.6. 2021. 
Úhrada:                                                                                                                                                   
musí být provedena na účet pořadatele č.ú.1280335319/0800,var.symb. 45.  nejpozději 
do 18. 6. 2021.  Pokyny pro zahraniční platbu IBAN: CZ60 0800 0000 0012 8033 5319, 
BIC : GIBACZPX.  Zahraniční účastnící mohou provést platbu hotově.  
Do zprávy pro příjemce uveďte název plátce. 
Vrácení platby: 
Pokud budou služby zrušeny z vážných důvodů do 22. 6. 2021  má plátce právo na 
vrácení celé platby. Po tomto termínu je storno poplatek roven 100% částky. 

ZDRAVOTNÍ  
ZAJIŠTĚNÍ:  

SPP Vyškov s.r.o., Nemocnice Svitavy  +420 582315111, Boskovice  +420516491111, 
Prostějov +420582315111, zdr.stř. Jevíčko  

ŠATNY A  
SPRCHY:  

V místě ubytování 
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MÉDIA 
PUBLICITA  

Všechny informace o závodě naleznete na stránkách www.tjcykloklubjevicko.cz 
Z každé etapy závodu bude vysílán přímý přenos na LIVE! Video streamu dostupný na 
www.roadcycling.cz 
V průběhu závodu můžete publikovat a prohlížet fotogra�e ze 45. COURSE de la 
PAIX Jevíčko na instagramu pod #ZMN45 . Prosím publikujte snímky pod tímto #, 
přispějete tímto k další publicitě závodu. 

PRAVIDLA,  
POKYNY A  
PODMÍNKY  
START U 

• Závod se koná podle pravidel rychlostní cyklistiky ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. 
Všichni účastníci musí dodržovat ustanovení zákona 361/2000Sb. Dále uposlechnout 
pokynů policie, pořadatelů, rozhodčích. Všichni se závodu zúčastňují na vlastní 
nebezpečí. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé nebo jimi způsobené. Na 
silnici jezděte v pravé polovině vozovky. 
• Nezbytné změny týkající se technických a organizačních aspektů závodu (např. Spe-
ci�ckých předpisů závodu) podléhají rozhodnutim organizace závodu nebo  komise 
komisařů. Všechna rozhodnutí v tomto ohledu budou včas zveřejněna na o�ciální 
webové stránce závodu (http://www.tjcykloklubjevicko.cz). 
• Všechny pokyny policejních orgánů a / nebo výše uvedených osob jsou závazné. 
Účastí na 45. ročníku COURSE de la PAIX všichni účastníci závodu bezpodmínečně 
přijímají a řídí s e  těmito zvláštními předpisy. 
• Pořadatel si vyhrazuje právo případných nutných technických změn oproti rozpisu 
závodu   z důvodu nepředvídaných okolností.                                                                    
• Zahraniční účastníci musí mít uzavřeno cestovní zdravotní pojištění pro pobyt v 
České republice.                                                                                                                
o Radiotour bude vysílat na frekvenci UHF: CH1: 448, 490 MHz. Vzhledem k velkému 
počtu mechanických vozidel, vás žádáme o zajištění vlastní  radiostanice do mecha-
nických vozidel.                                                                                                                 
- jezděte v pravé polovině vozovky. Při 1. a 5.etapě (časovky) je trasa obousměrná. 
-.Závodníci mají povolena pouze kola s drátovým výpletem a převodem odpovídajícím 
ujeté vzdálenosti na jedno otočení klik o 360° < = 6,94m. Blokování přesmykače nebo 
přehazovačky není povoleno. Nedodržení těchto předpisů bude mít za následek 
diskvali�kaci.                                                                                                                       
- Všichni jezdci v o�ciálních dresech vedoucích závodníků jednotlivých soutěží 
poskytovaných pořadatelem závodu, je musí viditelně nosit ve všech etapách a při 
každé o�ciální příležitosti spojené se 45. COURSE de la PAIX 2021. O�ciální dres 
poskytnutý pořadatelem bude k dispozici 20 minut před začátkem každé etapy. (Toto 
stanovení platí  pro etapy 2, 3 a 4].                                                                                                            
- Dopingová kontrola bude prováděna dle pravidel lékařské kontroly ČSC. V případě 
přestupku bude postupováno podle tabulky trestů uvedené v pravidlech.                         
-Mechanická vozidla v Etapě č. 1 (Prolog) nejsou povoleny.                                             
- Před startem etap 2., 3. a 4. Je každý závodník povinen podepsat startovní arch. 
-Podpisové archy budou pro 2, 3 a 4 etapu vystaveny v prostoru startu 50 minut před 
startem etapy. Ukončení podpisů 10 minut před startem etapy.                                        
- V etapách 2,3 a 4 nositelé dresů v rámci soutěží startují z první řady.                               
V případě udělení trestu se postup řídí pravidly České cyklistické federace. Poplatek  za 
protest na 45. COURSE de la PAIX 2021  je 1500 CZK  za incident a etapu.  
- Startovní čísla ,čipy, vysílačky musí být vráceny odpovědnou osobou 27. 6. 2021 od 
12:00 do 13.30 hod v kanceláři,  v místě závěrečného slavnostního ceremoniálu. 
-V případě rozporu mezi anglickým a českým zněním rozpisu a technickými předpisy 
má přednost text v českém jazyce .                                                                                                   
- Účastník závodu stvrzuje svým podpisem na startovní listině souhlas se zpracováním  
osobních údajů pro účely evidence na startu a v cíli,výsledkové listině(GDPR) a 
ostatních souvisejících materiálech. Dále udělu je souhlas se zveřejněním fotogra�í a 
videí v rámci jeho propagační činnosti ze ZMN 2021.    

1.etapa časový 
limit,poslední 
tři kilometry 

-Závodník postižený defektem v 1.etapě bude klasi�kován v čase posledního 
závodníka který časovku dokončil.  
-Z důvodu bezpečnosti nebo dopravních důvodů může být závodník pohybující se za 
konvojem závodu odvolán. Závodník jedoucí za konvojem doprovodných vozidel 
hlavního pelotonu, musí dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat pravidla silničního 
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provozu. Odvolaní závodníci dostanou čas posledního závodníka, který v dané etapě 
řádně projel cílem + 5min. Pořadí odvolaných závodníků v etapě bude stanoveno dle 
pořadí, v jakém byli odvoláni.                                                                                            
- Vpřípadě pádu nebo technických problémů v posledních třech kilometrech jakékoliv 
z etap bude závodníkovi započítán čas skupiny, ve které se nacházel v době pádu  
nebo technického problému. 

Rychlostní a  
vrchařské prémie  

• Rychlostní a vrchařské prémie jsou zaznamenány v pro�lech jednotlivých etap. 

BONIFIKACE  • Pořadí v cíli 2. a 4.etapa: 10, 6, 4 sekundy, 
• Pořadí v cíli 3.etapa: 6, 4, 2 sekundy. 
• Pořadí v cíli 1. a 5.etapa neudělují se . 
• Vrchařské prémie 1.kategorie: 1. Závodník 2 sekundy. 
• Rychlostní prémie: 3, 2, 1 sekunda, 
Boni�kační sekundy budou odečteny z celkového času závodníka po odjeté etapě, kde 
byla boni�kace získána, 

 VYHLÁŠENÍ,  
PŘEDÁNÍ CEN  
A DRESŮ  

• 1.-  4. etapa: Po dojezdu nejpozději do 10-ti minut. Vyhlášení bude vždy v prostoru 
cíle těchto etap. Budou vyhlašováni první tři závodníci v cíli. 
• 5. etapa: V rámci vyhlášení celkových výsledků.  
• V etapách 2, 3 a 4 budou průběžně vedoucím závodníkům v jednotlivých soutěžích 
příslušné dresy předány vždy 20 min před startem každé z etap. 
• Závěrečné slavnostní vyhlášení výsledků: 
o Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen bude v neděli 27. 6. 2021 ve 13:15 hodin 
v Panském dvoře na ul. K.H.Borovského.  
o Závodníci k vyhlášení nastoupí v dresech týmů. 
o Na slavnostním ceremoniálu budou předány  poháry a �nanční odměny za etapy. 
o Pořadatelé žádají vedoucí družstev o zajištění účasti na slavnostním ceremoniálu. 
   Děkujeme. 

OBECNĚ  Přesný itinerář, vč. mapy, kilometrovníku, pro�lu tratě, rychlostních a vrchařských 
prémií bude k dispozici 30 dnů před startem 1. Etapy. Detail Etapy bude zohledňovat 
situaci na trati s ohledem na možné opravy a stav silnic. 

ETAPA 1  25. 6. 2021 v 10:00 hod . –  Časovka 
• • Start: ul. Svitavská Jevíčko  
• • Cíl: ul. Svitavská Jevíčko  
• • Délka etapy 1 500m 
• • Trasa bude uzavřena pro veřejnou dopravu 

ETAPA 2  25 . 6. 2021 v 15:00 hod.  Mor. Třebová nám TGM.  – představení družstev,oblékání dresů  
• Start: v  16:00 hod. Linhartice (REHAU)  
• Cíl: Jevíčko  Palackého náměstí  
• Délka etapy 81,3 km.  
• Jede se za omezeného silničního provozu s regulací na křižovatkách 

ETAPA 3  26. 6. 2021, v  9:50 hod. - Hromadný start 
• Start: Velké Opatovice, ul. Mládežnická 
• Cíl: Velké Opatovice, ul. Mládežnická  
• Délka etapy: 22 km.  
• Okruh bude uzavřen pro veřejnou dopravu 

ETAPA 4  26. 6. 2021, v 16:00 - hod. Hromadný start 
• Start: Úsobrno, hřiště 
• Cíl: Jevíčko, ul. K. H. Borovského.  
• Délka etapy: 81,4 km. 
• Jede se za omezeného silničního provozu s regulací na křižovatkách. 

ETAPA 5  27. 6. 2021 , 9:00 -  hod. Časovka 
• Start: ul. A. K . Vitáka Jevíčko, směr Březina(obrátka) 
• Cíl: A. K. Vitáka Jevíčko.  
• Délka etapy 15 150 m. 
• Start omezen na 150 nejlepších závodníků po čtyřech etapách. 
• Trať bude uzavřena pro veřejnou dopravu 
 

45. COURSE DE LA PAIX U17, JEVÍČKO - CZECH REPUBLIC 2021

S přibývajícím počtem zahraničních účastníků se neustále 
zvyšuje sportovní úroveň a popularita závodu. V loňském roce 
byla reportáž z našeho závodu odvysílána čt sport v průběhu  
10. etapy tour de France. V uplynulých čtyřiceti čtyřech roční-
cích startovalo v Jevíčku již 6446 mladých cyklistů. Zájem o start 
na jubilejním 45. ročníku „Závodu míru nejmladších“ je každým 
rokem větší. Pro letošní ročník jsme museli přistoupit k ome-
zení počtu startujících ze zahraničí i čR. K dnešnímu dni jsme 
potvrdili start 138 zahraničním z patnácti zemí a 30 vybraným 
cyklistům z čR. tento závod by nebylo možné úspěšně zajistit 
bez pomoci provozovatelů ubytovacích a stravovacích zařízení  
v Jevíčku a blízkém okolí. Máme zajištěno ubytování pro cca 280 
osob. Nyní vyřizujeme potřebná povolení závodu. Pro zdárný  
a bezpečný průběh závodu musíme zajistit pořadatele na trasu 
závodu. Zde se nám daří spolupráce s dobrovolnými hasiči v ob-
cích po trase jednotlivých etap závodu. V Jevíčku pak oceňuje-
me pomoc dobrovolných pořadatelů. Za Vaši pomoc děkujeme 
a věříme, že bude pokračovat i nadále. Veškeré informace o zá-
vodu jeho průběhu i doprovodném programu najdete na webu 
http://www.tjcykloklubjevicko.cz/. 
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SOUTĚŽE  V závodě jsou vypsány tyto soutěže: 
1. Soutěž jednotlivců 
2. Bodovací soutěž jednotlivců 
3. Vrchařská soutěž jednotlivců 
4. Nejlépe umístěný závodník ročníku  2006 
5. Nejlépe umístěný závodník z České republiky 
6. Nejlépe umístěný zahraniční závodník (závodník nepocházející z České republiky) 
7. Soutěž družstev 

ŽLUTÝ DRES  Soutěž jednotlivců. Vítězem, případně průběžně vedoucím závodníkem, této soutěže  
se stává závodník s nejnižším součtem časů z jednotklivých etap včetně boni�kací a 
trestů. V případě rovnosti časů v konečném hodnocení na konci závodu rozhoduje: 

1.   Nižší zlomky sekundy naměřené dotyčným závodníkům při závěrečné časovce 
2.   Nižší součet umístění v  jednotlivých etapách  
3.  Lepší umístění v  poslední etapě ča sů 

ZELENÝ DRES    Bodovací soutěž jednotlivců. Vítězem, případně průběžně vedoucím závodníkem, této 
soutěže se stane závodník s nejvyšším počtem bodů. Bodování etap a  z rychl.prémií je 
následující: 
Etapa/body 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
2, 3, 4 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
1, 5 15 12 10 8 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 
RP 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
V případě rovnosti bodů u více závodníků na konci závodu rozhoduje: 
1. Vyšší počet vítězství v jednotlivých etapách 
2. Vyšší počet vítězství v rychlostních prémiích 
3. Lepší umístění v celkovém pořadí soutěže jednotlivců 

PUNTÍKOVANÝ  
DRES  

Vrchařská soutěž jednotlivců. Vítězem, případně průběžně vedoucím závodníkem, této 
soutěže se stane závodník s nejvyšším počtem bodů získaných na vrchařských 
prémiích. Na každé VP bodují první 3 závodníci, kde získávají bodové hodnocení 5, 3 
a 1 bod. Na každé VP 1. kat .bodování 7, 4 ,2. 
V případě rovnosti bodů v celkovém hodnocení této soutěže u více závodníků 
rozhoduje: 
1. Vyšší p očet vítězství v prémiích 1.kategorie. 
2. Lepší umístění v celkovém hodnocení v soutěži jednotlivců 

BÍLÝ DRES  Soutěž o nejlépe umístěného závodníka ročníku 2006  v celkovém pořadí. Vítězem, 
případně průběžně vedoucím závodníkem, této soutěže je nejlépe umístěný závodník 
ročníku 2006 v celkovém pořadí. 

MODRÝ DRES  Soutěž o nejlépe umístěného českého závodníka v celkovém pořadí. Vítězem, případně 
průběžně vedoucím závodníkem, v této soutěži je nejlépe umístěný závodník české 
národnosti v celkovém pořadí. 

RŮŽOVÝ DRES  Soutěž pro nejlépe umístěného zahraničního závodníka v celkovém pořadí. Vítězem, 
případně průběžně vedoucím závodníkem, v této soutěži je nejlépe u místěný závodník 
jiné než české  národnosti v celkovém pořadí. 

SOUTĚŽ  
DRUŽSTEV  

Soutěží jednotlivé týmy. Vítězným týmem, je tým, který má nejmenší součet časů 
svých 3 nejlepších závodníků v individuálním celkovém pořadí. V případě rovnosti 
součtu časů je rozhodující  pořadí závodníků v celkovém hodnocení. Hodnocení 
soutěže družstev bude upřesněno 30 dnů před startem závodu. 

 

VĚCNÉ CENY :                  Každý hodnocený vyhlašovaný závodník nebo družstvo obdrží pohár.   
Vyhlašované   umístění v rámci soutěží a etap jsou označena zeleně v tabulce �nančních odměn. 
Pokud je soutěž oceněna dresem tak první v této soutěži obdrží dres příslušné barvy. 

 

FINANČNÍ  ODMĚNY:     budou vypláceny za jednotlivé dosažené výsledky dle tabulky odměn.  
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3.  Lepší umístění v  poslední etapě ča sů 

ZELENÝ DRES    Bodovací soutěž jednotlivců. Vítězem, případně průběžně vedoucím závodníkem, této 
soutěže se stane závodník s nejvyšším počtem bodů. Bodování etap a  z rychl.prémií je 
následující: 
Etapa/body 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
2, 3, 4 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
1, 5 15 12 10 8 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 
RP 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
V případě rovnosti bodů u více závodníků na konci závodu rozhoduje: 
1. Vyšší počet vítězství v jednotlivých etapách 
2. Vyšší počet vítězství v rychlostních prémiích 
3. Lepší umístění v celkovém pořadí soutěže jednotlivců 

PUNTÍKOVANÝ  
DRES  

Vrchařská soutěž jednotlivců. Vítězem, případně průběžně vedoucím závodníkem, této 
soutěže se stane závodník s nejvyšším počtem bodů získaných na vrchařských 
prémiích. Na každé VP bodují první 3 závodníci, kde získávají bodové hodnocení 5, 3 
a 1 bod. Na každé VP 1. kat .bodování 7, 4 ,2. 
V případě rovnosti bodů v celkovém hodnocení této soutěže u více závodníků 
rozhoduje: 
1. Vyšší p očet vítězství v prémiích 1.kategorie. 
2. Lepší umístění v celkovém hodnocení v soutěži jednotlivců 

BÍLÝ DRES  Soutěž o nejlépe umístěného závodníka ročníku 2006  v celkovém pořadí. Vítězem, 
případně průběžně vedoucím závodníkem, této soutěže je nejlépe umístěný závodník 
ročníku 2006 v celkovém pořadí. 

MODRÝ DRES  Soutěž o nejlépe umístěného českého závodníka v celkovém pořadí. Vítězem, případně 
průběžně vedoucím závodníkem, v této soutěži je nejlépe umístěný závodník české 
národnosti v celkovém pořadí. 

RŮŽOVÝ DRES  Soutěž pro nejlépe umístěného zahraničního závodníka v celkovém pořadí. Vítězem, 
případně průběžně vedoucím závodníkem, v této soutěži je nejlépe u místěný závodník 
jiné než české  národnosti v celkovém pořadí. 

SOUTĚŽ  
DRUŽSTEV  

Soutěží jednotlivé týmy. Vítězným týmem, je tým, který má nejmenší součet časů 
svých 3 nejlepších závodníků v individuálním celkovém pořadí. V případě rovnosti 
součtu časů je rozhodující  pořadí závodníků v celkovém hodnocení. Hodnocení 
soutěže družstev bude upřesněno 30 dnů před startem závodu. 

 

VĚCNÉ CENY :                  Každý hodnocený vyhlašovaný závodník nebo družstvo obdrží pohár.   
Vyhlašované   umístění v rámci soutěží a etap jsou označena zeleně v tabulce �nančních odměn. 
Pokud je soutěž oceněna dresem tak první v této soutěži obdrží dres příslušné barvy. 

 

FINANČNÍ  ODMĚNY:     budou vypláceny za jednotlivé dosažené výsledky dle tabulky odměn.  

SOUTĚŽE  V závodě jsou vypsány tyto soutěže: 
1. Soutěž jednotlivců 
2. Bodovací soutěž jednotlivců 
3. Vrchařská soutěž jednotlivců 
4. Nejlépe umístěný závodník ročníku  2006 
5. Nejlépe umístěný závodník z České republiky 
6. Nejlépe umístěný zahraniční závodník (závodník nepocházející z České republiky) 
7. Soutěž družstev 

ŽLUTÝ DRES  Soutěž jednotlivců. Vítězem, případně průběžně vedoucím závodníkem, této soutěže  
se stává závodník s nejnižším součtem časů z jednotklivých etap včetně boni�kací a 
trestů. V případě rovnosti časů v konečném hodnocení na konci závodu rozhoduje: 

1.   Nižší zlomky sekundy naměřené dotyčným závodníkům při závěrečné časovce 
2.   Nižší součet umístění v  jednotlivých etapách  
3.  Lepší umístění v  poslední etapě ča sů 

ZELENÝ DRES    Bodovací soutěž jednotlivců. Vítězem, případně průběžně vedoucím závodníkem, této 
soutěže se stane závodník s nejvyšším počtem bodů. Bodování etap a  z rychl.prémií je 
následující: 
Etapa/body 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
2, 3, 4 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
1, 5 15 12 10 8 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 
RP 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
V případě rovnosti bodů u více závodníků na konci závodu rozhoduje: 
1. Vyšší počet vítězství v jednotlivých etapách 
2. Vyšší počet vítězství v rychlostních prémiích 
3. Lepší umístění v celkovém pořadí soutěže jednotlivců 

PUNTÍKOVANÝ  
DRES  

Vrchařská soutěž jednotlivců. Vítězem, případně průběžně vedoucím závodníkem, této 
soutěže se stane závodník s nejvyšším počtem bodů získaných na vrchařských 
prémiích. Na každé VP bodují první 3 závodníci, kde získávají bodové hodnocení 5, 3 
a 1 bod. Na každé VP 1. kat .bodování 7, 4 ,2. 
V případě rovnosti bodů v celkovém hodnocení této soutěže u více závodníků 
rozhoduje: 
1. Vyšší p očet vítězství v prémiích 1.kategorie. 
2. Lepší umístění v celkovém hodnocení v soutěži jednotlivců 

BÍLÝ DRES  Soutěž o nejlépe umístěného závodníka ročníku 2006  v celkovém pořadí. Vítězem, 
případně průběžně vedoucím závodníkem, této soutěže je nejlépe umístěný závodník 
ročníku 2006 v celkovém pořadí. 

MODRÝ DRES  Soutěž o nejlépe umístěného českého závodníka v celkovém pořadí. Vítězem, případně 
průběžně vedoucím závodníkem, v této soutěži je nejlépe umístěný závodník české 
národnosti v celkovém pořadí. 

RŮŽOVÝ DRES  Soutěž pro nejlépe umístěného zahraničního závodníka v celkovém pořadí. Vítězem, 
případně průběžně vedoucím závodníkem, v této soutěži je nejlépe u místěný závodník 
jiné než české  národnosti v celkovém pořadí. 

SOUTĚŽ  
DRUŽSTEV  

Soutěží jednotlivé týmy. Vítězným týmem, je tým, který má nejmenší součet časů 
svých 3 nejlepších závodníků v individuálním celkovém pořadí. V případě rovnosti 
součtu časů je rozhodující  pořadí závodníků v celkovém hodnocení. Hodnocení 
soutěže družstev bude upřesněno 30 dnů před startem závodu. 

 

VĚCNÉ CENY :                  Každý hodnocený vyhlašovaný závodník nebo družstvo obdrží pohár.   
Vyhlašované   umístění v rámci soutěží a etap jsou označena zeleně v tabulce �nančních odměn. 
Pokud je soutěž oceněna dresem tak první v této soutěži obdrží dres příslušné barvy. 

 

FINANČNÍ  ODMĚNY:     budou vypláceny za jednotlivé dosažené výsledky dle tabulky odměn.  

SOUTĚŽE  V závodě jsou vypsány tyto soutěže: 
1. Soutěž jednotlivců 
2. Bodovací soutěž jednotlivců 
3. Vrchařská soutěž jednotlivců 
4. Nejlépe umístěný závodník ročníku  2006 
5. Nejlépe umístěný závodník z České republiky 
6. Nejlépe umístěný zahraniční závodník (závodník nepocházející z České republiky) 
7. Soutěž družstev 

ŽLUTÝ DRES  Soutěž jednotlivců. Vítězem, případně průběžně vedoucím závodníkem, této soutěže  
se stává závodník s nejnižším součtem časů z jednotklivých etap včetně boni�kací a 
trestů. V případě rovnosti časů v konečném hodnocení na konci závodu rozhoduje: 

1.   Nižší zlomky sekundy naměřené dotyčným závodníkům při závěrečné časovce 
2.   Nižší součet umístění v  jednotlivých etapách  
3.  Lepší umístění v  poslední etapě ča sů 

ZELENÝ DRES    Bodovací soutěž jednotlivců. Vítězem, případně průběžně vedoucím závodníkem, této 
soutěže se stane závodník s nejvyšším počtem bodů. Bodování etap a  z rychl.prémií je 
následující: 
Etapa/body 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
2, 3, 4 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
1, 5 15 12 10 8 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 
RP 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
V případě rovnosti bodů u více závodníků na konci závodu rozhoduje: 
1. Vyšší počet vítězství v jednotlivých etapách 
2. Vyšší počet vítězství v rychlostních prémiích 
3. Lepší umístění v celkovém pořadí soutěže jednotlivců 

PUNTÍKOVANÝ  
DRES  

Vrchařská soutěž jednotlivců. Vítězem, případně průběžně vedoucím závodníkem, této 
soutěže se stane závodník s nejvyšším počtem bodů získaných na vrchařských 
prémiích. Na každé VP bodují první 3 závodníci, kde získávají bodové hodnocení 5, 3 
a 1 bod. Na každé VP 1. kat .bodování 7, 4 ,2. 
V případě rovnosti bodů v celkovém hodnocení této soutěže u více závodníků 
rozhoduje: 
1. Vyšší p očet vítězství v prémiích 1.kategorie. 
2. Lepší umístění v celkovém hodnocení v soutěži jednotlivců 

BÍLÝ DRES  Soutěž o nejlépe umístěného závodníka ročníku 2006  v celkovém pořadí. Vítězem, 
případně průběžně vedoucím závodníkem, této soutěže je nejlépe umístěný závodník 
ročníku 2006 v celkovém pořadí. 

MODRÝ DRES  Soutěž o nejlépe umístěného českého závodníka v celkovém pořadí. Vítězem, případně 
průběžně vedoucím závodníkem, v této soutěži je nejlépe umístěný závodník české 
národnosti v celkovém pořadí. 

RŮŽOVÝ DRES  Soutěž pro nejlépe umístěného zahraničního závodníka v celkovém pořadí. Vítězem, 
případně průběžně vedoucím závodníkem, v této soutěži je nejlépe u místěný závodník 
jiné než české  národnosti v celkovém pořadí. 

SOUTĚŽ  
DRUŽSTEV  

Soutěží jednotlivé týmy. Vítězným týmem, je tým, který má nejmenší součet časů 
svých 3 nejlepších závodníků v individuálním celkovém pořadí. V případě rovnosti 
součtu časů je rozhodující  pořadí závodníků v celkovém hodnocení. Hodnocení 
soutěže družstev bude upřesněno 30 dnů před startem závodu. 

 

VĚCNÉ CENY :                  Každý hodnocený vyhlašovaný závodník nebo družstvo obdrží pohár.   
Vyhlašované   umístění v rámci soutěží a etap jsou označena zeleně v tabulce �nančních odměn. 
Pokud je soutěž oceněna dresem tak první v této soutěži obdrží dres příslušné barvy. 

 

FINANČNÍ  ODMĚNY:     budou vypláceny za jednotlivé dosažené výsledky dle tabulky odměn.  

•  JEVÍČKO  •
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S přibývajícím počtem zahraničních účastníků se neustále 
zvyšuje sportovní úroveň a popularita závodu. V loňském roce 
byla reportáž z našeho závodu odvysílána čt sport v průběhu  
10. etapy tour de France. V uplynulých čtyřiceti čtyřech roční-
cích startovalo v Jevíčku již 6446 mladých cyklistů. Zájem o start 
na jubilejním 45. ročníku „Závodu míru nejmladších“ je každým 
rokem větší. Pro letošní ročník jsme museli přistoupit k ome-
zení počtu startujících ze zahraničí i čR. K dnešnímu dni jsme 
potvrdili start 138 zahraničním z patnácti zemí a 30 vybraným 
cyklistům z čR. tento závod by nebylo možné úspěšně zajistit 
bez pomoci provozovatelů ubytovacích a stravovacích zařízení  
v Jevíčku a blízkém okolí. Máme zajištěno ubytování pro cca 280 
osob. Nyní vyřizujeme potřebná povolení závodu. Pro zdárný  
a bezpečný průběh závodu musíme zajistit pořadatele na trasu 
závodu. Zde se nám daří spolupráce s dobrovolnými hasiči v ob-
cích po trase jednotlivých etap závodu. V Jevíčku pak oceňuje-
me pomoc dobrovolných pořadatelů. Za Vaši pomoc děkujeme 
a věříme, že bude pokračovat i nadále. Veškeré informace o zá-
vodu jeho průběhu i doprovodném programu najdete na webu 
http://www.tjcykloklubjevicko.cz/. 
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SOUTĚŽE  V závodě jsou vypsány tyto soutěže: 
1. Soutěž jednotlivců 
2. Bodovací soutěž jednotlivců 
3. Vrchařská soutěž jednotlivců 
4. Nejlépe umístěný závodník ročníku  2006 
5. Nejlépe umístěný závodník z České republiky 
6. Nejlépe umístěný zahraniční závodník (závodník nepocházející z České republiky) 
7. Soutěž družstev 

ŽLUTÝ DRES  Soutěž jednotlivců. Vítězem, případně průběžně vedoucím závodníkem, této soutěže  
se stává závodník s nejnižším součtem časů z jednotklivých etap včetně boni�kací a 
trestů. V případě rovnosti časů v konečném hodnocení na konci závodu rozhoduje: 

1.   Nižší zlomky sekundy naměřené dotyčným závodníkům při závěrečné časovce 
2.   Nižší součet umístění v  jednotlivých etapách  
3.  Lepší umístění v  poslední etapě ča sů 

ZELENÝ DRES    Bodovací soutěž jednotlivců. Vítězem, případně průběžně vedoucím závodníkem, této 
soutěže se stane závodník s nejvyšším počtem bodů. Bodování etap a  z rychl.prémií je 
následující: 
Etapa/body 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
2, 3, 4 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
1, 5 15 12 10 8 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 
RP 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
V případě rovnosti bodů u více závodníků na konci závodu rozhoduje: 
1. Vyšší počet vítězství v jednotlivých etapách 
2. Vyšší počet vítězství v rychlostních prémiích 
3. Lepší umístění v celkovém pořadí soutěže jednotlivců 

PUNTÍKOVANÝ  
DRES  

Vrchařská soutěž jednotlivců. Vítězem, případně průběžně vedoucím závodníkem, této 
soutěže se stane závodník s nejvyšším počtem bodů získaných na vrchařských 
prémiích. Na každé VP bodují první 3 závodníci, kde získávají bodové hodnocení 5, 3 
a 1 bod. Na každé VP 1. kat .bodování 7, 4 ,2. 
V případě rovnosti bodů v celkovém hodnocení této soutěže u více závodníků 
rozhoduje: 
1. Vyšší p očet vítězství v prémiích 1.kategorie. 
2. Lepší umístění v celkovém hodnocení v soutěži jednotlivců 

BÍLÝ DRES  Soutěž o nejlépe umístěného závodníka ročníku 2006  v celkovém pořadí. Vítězem, 
případně průběžně vedoucím závodníkem, této soutěže je nejlépe umístěný závodník 
ročníku 2006 v celkovém pořadí. 

MODRÝ DRES  Soutěž o nejlépe umístěného českého závodníka v celkovém pořadí. Vítězem, případně 
průběžně vedoucím závodníkem, v této soutěži je nejlépe umístěný závodník české 
národnosti v celkovém pořadí. 

RŮŽOVÝ DRES  Soutěž pro nejlépe umístěného zahraničního závodníka v celkovém pořadí. Vítězem, 
případně průběžně vedoucím závodníkem, v této soutěži je nejlépe u místěný závodník 
jiné než české  národnosti v celkovém pořadí. 

SOUTĚŽ  
DRUŽSTEV  

Soutěží jednotlivé týmy. Vítězným týmem, je tým, který má nejmenší součet časů 
svých 3 nejlepších závodníků v individuálním celkovém pořadí. V případě rovnosti 
součtu časů je rozhodující  pořadí závodníků v celkovém hodnocení. Hodnocení 
soutěže družstev bude upřesněno 30 dnů před startem závodu. 

 

VĚCNÉ CENY :                  Každý hodnocený vyhlašovaný závodník nebo družstvo obdrží pohár.   
Vyhlašované   umístění v rámci soutěží a etap jsou označena zeleně v tabulce �nančních odměn. 
Pokud je soutěž oceněna dresem tak první v této soutěži obdrží dres příslušné barvy. 

 

FINANČNÍ  ODMĚNY:     budou vypláceny za jednotlivé dosažené výsledky dle tabulky odměn.  

SOUTĚŽE  V závodě jsou vypsány tyto soutěže: 
1. Soutěž jednotlivců 
2. Bodovací soutěž jednotlivců 
3. Vrchařská soutěž jednotlivců 
4. Nejlépe umístěný závodník ročníku  2006 
5. Nejlépe umístěný závodník z České republiky 
6. Nejlépe umístěný zahraniční závodník (závodník nepocházející z České republiky) 
7. Soutěž družstev 

ŽLUTÝ DRES  Soutěž jednotlivců. Vítězem, případně průběžně vedoucím závodníkem, této soutěže  
se stává závodník s nejnižším součtem časů z jednotklivých etap včetně boni�kací a 
trestů. V případě rovnosti časů v konečném hodnocení na konci závodu rozhoduje: 

1.   Nižší zlomky sekundy naměřené dotyčným závodníkům při závěrečné časovce 
2.   Nižší součet umístění v  jednotlivých etapách  
3.  Lepší umístění v  poslední etapě ča sů 

ZELENÝ DRES    Bodovací soutěž jednotlivců. Vítězem, případně průběžně vedoucím závodníkem, této 
soutěže se stane závodník s nejvyšším počtem bodů. Bodování etap a  z rychl.prémií je 
následující: 
Etapa/body 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
2, 3, 4 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
1, 5 15 12 10 8 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 
RP 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
V případě rovnosti bodů u více závodníků na konci závodu rozhoduje: 
1. Vyšší počet vítězství v jednotlivých etapách 
2. Vyšší počet vítězství v rychlostních prémiích 
3. Lepší umístění v celkovém pořadí soutěže jednotlivců 

PUNTÍKOVANÝ  
DRES  

Vrchařská soutěž jednotlivců. Vítězem, případně průběžně vedoucím závodníkem, této 
soutěže se stane závodník s nejvyšším počtem bodů získaných na vrchařských 
prémiích. Na každé VP bodují první 3 závodníci, kde získávají bodové hodnocení 5, 3 
a 1 bod. Na každé VP 1. kat .bodování 7, 4 ,2. 
V případě rovnosti bodů v celkovém hodnocení této soutěže u více závodníků 
rozhoduje: 
1. Vyšší p očet vítězství v prémiích 1.kategorie. 
2. Lepší umístění v celkovém hodnocení v soutěži jednotlivců 

BÍLÝ DRES  Soutěž o nejlépe umístěného závodníka ročníku 2006  v celkovém pořadí. Vítězem, 
případně průběžně vedoucím závodníkem, této soutěže je nejlépe umístěný závodník 
ročníku 2006 v celkovém pořadí. 

MODRÝ DRES  Soutěž o nejlépe umístěného českého závodníka v celkovém pořadí. Vítězem, případně 
průběžně vedoucím závodníkem, v této soutěži je nejlépe umístěný závodník české 
národnosti v celkovém pořadí. 

RŮŽOVÝ DRES  Soutěž pro nejlépe umístěného zahraničního závodníka v celkovém pořadí. Vítězem, 
případně průběžně vedoucím závodníkem, v této soutěži je nejlépe u místěný závodník 
jiné než české  národnosti v celkovém pořadí. 

SOUTĚŽ  
DRUŽSTEV  

Soutěží jednotlivé týmy. Vítězným týmem, je tým, který má nejmenší součet časů 
svých 3 nejlepších závodníků v individuálním celkovém pořadí. V případě rovnosti 
součtu časů je rozhodující  pořadí závodníků v celkovém hodnocení. Hodnocení 
soutěže družstev bude upřesněno 30 dnů před startem závodu. 

 

VĚCNÉ CENY :                  Každý hodnocený vyhlašovaný závodník nebo družstvo obdrží pohár.   
Vyhlašované   umístění v rámci soutěží a etap jsou označena zeleně v tabulce �nančních odměn. 
Pokud je soutěž oceněna dresem tak první v této soutěži obdrží dres příslušné barvy. 

 

FINANČNÍ  ODMĚNY:     budou vypláceny za jednotlivé dosažené výsledky dle tabulky odměn.  

Soutěž / pořadí  - dresy 1 2 3 4 5 

1. Etapa 700 400 300   

2. Etapa 1 500 1 000 500   

3. Etapa 1 500 1 000 500   

4. Etapa 1 500 1 000 500   

5. Etapa 1 500 1 000 500   

Soutěž jednotlivců(žlutý)  3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 

Bodovací soutěž  jednotlivců(zelený) 1 000 500 300 0 0 

Vrchařská soutěž jednotlivců (puntíkovaný) 1 000 500 300 0 0 
Soutěž pro nejlépe umístěného závodníka 
ročníku 2006 v celkovém pořadí (bílý) 

1 000   0 0 

Soutěž pro nejlépe umístěného českého 
závodníka v celkovém pořadí(modrý) 

1 000 0 0 0 0 

Soutěž pro nejlépe umístěného zahraničního 
závodníka v celkovém pořadí (růžový) 

1 000 0 0 0 0 

Celkem k  vyplacení   30 000CZK       
 
Antonín Dostál – ředitel závodu 
 
 
Rozpis závodu schválen  ČSC  v  Praze dne: 
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• Možnost sledování přímého přenosu ze všech 
etap na jakémkoliv mobilním zařízení, počítači, či 
smart televizoru připojeném k Internetu.   

• Přímý přenos z každé etapy bude dostupný na 
www.ROADCYCLING.cz 

• Záznamy z každé etapy budou dostupné na 
h�ps://www.techniserv-it.cz/sport-on/ 

• Na adrese h�ps://www.techniserv-it.cz/sport-on/ 
Jsou již nyní dostupné záznamy etap ročníků 
2016, 2018 a 2019. 

• Přenos technicky realizuje společnost 
TECHNISERV IT, spol. s. r o. 

• Mediální partner přenosů ROADCYCLING.cz 

www.ROADCYCLING.cz 

Přímý přenos ze všech etap - LIVE! VIDEOSTREAM 

www.ROADCYCLING.cz

Přímý přenos ze všech etap - LIVE! VIDEOSTREAM
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