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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

CZECH REPUBLIC, 2020
45. COURSE DE LA PAIX U17, JEVÍČKO - CZECH REPUBLIC 2021
ORGANIZATOR
DATE

TJ CK Jevíčko, Město Jevíčko, TJ Favorit Brno
25. - 27. 6 . 2021 ,Jevíčko, Czech Republic
Antonín Dostál, A.K.Vitáka 597, Jevicko, Czech Republic Post Code 569 43,
GSM.: +420 721 725 089,

a.dostal@seznam.cz

email:

JURY

Zdeněk Sendler, Brno, Czech Republic, GSM + 420602788649

RACE
SECRETARY
ROUTE
COMMANDER:
RACE
HEADQUARTER
OPENING
HOURS

Zdeněk Valenta, Křížkovského 22, Brno, Czech Republic

Hotel Morava – Palackého circle. Jevíčko, CZECH REPUBLIC
• 24.6.2021 from 14:00-17:30.
• 25.6.2021 from 8:00-9:00 to 14:00-15:00.
• 26.6.2021 from 8:30-9:00 to 14:00-14:30 .
• 27.6.2021 from 8:00 to 9:00

STARTING
NUMBERS
DISTRIBUTION

In the race headquarter
24. 6.2021 from 14:00 to 17:00.
Fee 100 CZK will be charged In case damage, lost or not - return of number.
For damage or loss of the chip, 3000 CZK will be charged

TECHNICAL
MEETING
THE RACE IS
DESIGNATED/
CONDITIONS OF
KVALIFICATION

From 24.6.2021, 19:00 hotel Morava
Cadets born 2005 - 2006 and selected competitors year 2007
All rides without any exception must have valid license issued by organization registered under

Přímý přenos z každé etapy – ROADCYCLING.cz

Milan Dostál, Třebovská 406, Jevíčko Czech Republic

UCI.
Nomination parameters:
•

Nationals teams, club, mixed

•

First 30 riders U17 from Czech Republic with accordance to result Czech Nacional Cup of

#ZMN45

RACE DIRECTOR

Next 3 riders U17 from team of organization.

•

Next 3 selected riders U15 (born in 2007 only) from Czech Republic with accordance to
result Czech Nacional Cup of U15 category after 3 races

•

Organizer is approved to allow start next selected riders. Max number riders is limited by
regulation Czech Cycling Federation.

APPLICATIONS

Applications has to be
• sent till 10.6.2021 to email: a.dostal@seznam.cz
applica�on for download at: www.tjcykloklubjevicko.cz
•

submit into ČSC portal on web page: https://data.ceskysvazcyklistiky.cz/.
(valid for Czech riders only).

•

Athlete‘s entry must include: Surname, ﬁrst name, Club, UCI code, year of birth.
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U17 category after 3 races.

45. COURSE DE LA PAIX U17, JEVÍČKO - CZECH REPUBLIC 2021
PAYMENT FOR
START IN THE

1. Riders
1. Riders
with accommoda�on
ut accommodation
and meals:
and meal
120 eur (3000,- CZK) This price includes

RACE

•

Food (3 times per day): from 24 .6. 2021 dinner to 27. 6. 2021 lunch

•

Accommodation for 3 nights.

Order for accommodation is necessary to send with application.

•

Payment has to be complete on bank account č.ú.1280335319/0800, VS. 45, no later than
16.6.2021 instructions for foreign payment IBAN: CZ60 0800 0000 0012 8033 5319,
BIC : GIBACZPX
Foreign teams can pay by cash.

•

Into message box in payment form write name of payer.

•

Cancelation of order.

Payer can cancel order from important reasons till 22.
. 6.2021 do 12:00 without any
cancelation fee. After this term is cancelation fee 100%.
SPP Vyškov s.r.o., Nemocnice Svitavy +420 461569111, Boskovice +420516491111, Prostějov
+420582315111, zdr.stř. Jevíčko. Race physician incl. contact and further instructions in case of
need will be speciﬁed at the meeting.
CHANGING
ROOMS,
SHOWERS
MEDIA, LIVE!
STREAM OF ALL
STEAGES

In place of accommodation.
All information about race will be published on the web site: favoritbrno.cz and
tjcykloklubjevicko.cz
LIVE! Video stream from each stage will be present on the web site roadcycling.cz
During race you can public photos on Instagram with using of of hashtag #ZMN45.

#ZMN45

HEALTH
SUPPORT

Přímý přenos z každé etapy – ROADCYCLING.cz

Payment

Please post under this #, you will contribute further publicity of the race.
ROLES AND
OTHER
CONDITIONS OF
START

•

This competition is made according to rules of speed cycling ČSC and according to
regulations of this speciﬁcation. Everyone has to keep an act 361/2000 Sb. and has to
obey instructions of organizers, referees and police.

•

All riders and team staﬀ participate at the 45rd Int. COURSE de la PAIX 2021 Jevíčko at
their own risk and expense.

•

Necessary changes concerning technical and organizational aspects of the race (e.g.

Tjcykloklubjevicko.cz

ROLES AND OTHER CONDITIONS OF START

and/or the Commissaires' Panel. All decisions in this respect will be published in time in
the oﬃcial race web page (http://tjcykloklubjevicko.cz)
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speciﬁc regulations, race course) are subject to decisions by the race Organization
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are binding. By participating in the 44rd Int. COURSE de la PAIX all participants of the
race unconditionally accept and submit to these Speciﬁc Regulations.
•

For your safety use right part of road.

•

Organizer is approve to change race or other conditions and roles with accordance actual
situation in the place of race or from technical or other reasons.

•

Start is allowed for qualiﬁed and conﬁrmed riders by organizer only. Maximum number
of riders is limited with accordance to Czech Cycling Federation regulations.
teams are listed bellow o Companies

•

o Regional

o Combined

o National

Radiotour will broadcast on the frequencies UHF: CH1: 448,490 MHz
Due to the large number of mechanical vehicles, each club will provide
its own radio station for mechanical vehicles.

•

Rides started on their risk only.

•

All rider (except Czech riders] mast have valid travel issuance for travel in Czech
Republic.

•

Signature sheets will be available for the 2, 3 and 4 stages at the start area 50 minutes
before the start of the stage. End of signatures is 10 minutes before the start of stage.

•

Bicycles with wired wheels are allow only.

•

The max. distance covered by pedal revolution = 6,94 m. Blocking out gears is not
allowed. Failure to respect these regulations will result in a disqualiﬁcation.

•

All riders in oﬃcial leader’s jerseys provided by the race organization must wear these in
all stages and at every oﬃcial occasion. Oﬃcial Jersey provided by organizer will be

Přímý přenos z každé etapy – ROADCYCLING.cz

6-member teams (min count of riders in one team 4) category U17. Allowed type of

#ZMN45

•

available 20 min before start of stage. (this is valid pro stage In Stage 2, 3 a 4]
Doping control will provide with accordance Czech Cycling Federation roles. In case of
positive doping control will be apply penalty speciﬁed in these roles.
•

Mechanical cars are permitted in Stage no. 1.

•

At the start of stages 2, 3 and 4 will the leading riders in the oﬃcial jerseys have to line
up in the ﬁrst row.

•

The Penalty scale according to the rules of the Czech Cycling Federation will be applied.

•

Start numbers have to be return by responsible person 27. 6. 2021 from 12:30 to 14:00 in

Tjcykloklubjevicko.cz

•

•

By signing the start list, the participant conﬁrms his consent to the processing of
personal data for the purposes of registration at the start and ﬁnish, the result list
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(GDPR) and other relatedNmaterials.
It further authorizes the publication of photographs
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oﬃce on the place of main award ceremony.

45. COURSE DE LA PAIX U17, JEVÍČKO - CZECH REPUBLIC 2021
and videos in its editorial and promotional activities with the Couse de la Paix 2021.
•

In the event of divergence between the English and the Czech text of the proposition and
technical regulations, the text in Czech shall prevail.

TIME LIMITES,
ELIMINATION
OF RIDES

•

When having a defect in the 1st stage (during opening time trial), a rider will be assigned
the time of the last rider in the ﬁnish.

•

From security or traﬃc, reasons can be rider behind peloton and convoy of mechanical
cars eliminated. In all cases, rides behind main peloton and convoy of mechanical cars

•

Eliminated riders will receive time of last classiﬁed rider plus 5 minutes penalty.
Eliminated rides will be ordered in stage result as they were eliminate.

•

Eliminated riders can start in next stage.

•

In case of technical problem, damage in the last 3km of stage will get this rider time as
group when this rider was in moment of demage or technical problem.

•

Mounting a climbing bonuses is possible to see in detail itinerary of each stage.

For the Individual General Classiﬁcation by time bonuses are awarded for intermediate and stage
ﬁnish sprints at all stages.

AWARD
CEREMONY,
OFFICIAL
JERSEY
RECEIVING

Stage ﬁnishes – order on ﬁnish line: 2. and 4. stage: 10, 6, 4 seconds,

•

Stage ﬁnishes - order on ﬁnish line: 3. stage : 6, 4, 2 seconds.

•

Stage ﬁnishes 1. and 5. Stage – not used.

•

Mounting: 1. Category: First rider 2 sec.

•

Intermediate sprint: 3, 2, 1 sec.

•

1. - 4. stages after 10 minutes when rides will ﬁnish stage. Ceremony will be always in

#ZMN45

•

place of ﬁnish line. On the ceremony will invited ﬁrst 3 placed riders of the stage.
•

Ceremony of 5. stage will be arranged during main award ceremony.

•

Main award ceremony
o

Main award ceremony: 27.6.2021 , 13:15: Pansky dvur, Street. K.H.Borovského.

o

Celebrating riders have to use oﬃcial team jersey team during ceremony.

o

Pricemany and cups will be presented on this ceremony.

Tjcykloklubjevicko.cz

INTERMEDIATE
SPRINTS AND
MOUNTING
CLASSIFICATION
BONUSES

Přímý přenos z každé etapy – ROADCYCLING.cz

must strictly respect all traﬃc rules.

GENERAL

Detail itinerary of each stage, includes maps, proﬁle of road, intermediate and mounting spri ts
will be published 30 days before start of 1. Stage. The detail of stage will take into account the
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ETAPY

LIC, 2020
45. COURSE DE LA PAIX U17, JEVÍČKO - CZECH REPUBLIC 2021
Start: ul. Svitavská, Jevíčko

•

Finish line : ul. Svitavská, Jevíčko

•

Distance: 1500 m

•

Road will be closed for traﬃc.

25.6.2021 16:00– Ceremonial start - introduc�on of teams

STAGE 3

•

Start: 16:00 Linhar�ce REHAU

•

Finish line: Jevíčko - Palacky square

•

Distance: 81,3 km.

•

The stage will be under limited traﬃc with regulation at intersections only.

25.6.2021 9:50 – Mass start

STAGE 4

•

Start: Velké Opatovice

•

Finish line: Velké Opatovice

•

Distance: 22 km.

•

Road will be closed for traﬃc.

26.6.2021 16:00– Mass start
Start: Úsobrno,

•

Finish line: Jevíčko, ul. K.H. Borovského.

•

Distance: 81,4 km.

•

The stage will be under limited traﬃc with regula on at intersec ons only.

27. 6.2021 9:00 - Time trial

#ZMN45

STAGE 5

•
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STAGE 2

•

•

Start:ul. A.K.Vitáka Jevíčko,směr Březina

•

Finish line: A.K.Vitáka Jevíčko.

•

Distance: 15 000m.

•

Competitors who didn’t ﬁnish stage 4 will can’t start at stage 5. The organizer has the
nomination criteria will presented with accordance to actual situation at the meeting.

•

Road will be closed for traﬃc.

CLASSIFICATION
Ind. General classiﬁcation by time

2.

Points classiﬁcation

3.

Mountains classiﬁcation

4.

The best placed rider born in 2006

5.

The best placed Czech rider.
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7.
YELLOW JERSEY

Team classiﬁcation

Individual General classiﬁcation by time. Winner (continuously leader), is rider with lowest sum
of all times from each stage incl. bonuses and penalty. In case of the same time of more riders are
important these priorities:
1.

Lower part of second from 5. Stage.

V závodě
jsou vypsány
tyto soutěže:
Lower
summarization
of particular
places from the each stage,
1. Soutěž jednotlivců
3. Better
place in the
lastjednotlivců
stage.
2. Bodovací
soutěž
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 bonifikací 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,leading
případně
průběžně vedoucím
závodníkem,
GREEN JERSEY
Points classiﬁcation. The
winner
or con�nuously
compe�tor
of this compe��on
willtéto
be
soutěže
se
stane
závodník
s
nejvyšším
počtem
bodů.
Bodování
etap
a
z
rychl.prémií
je is
the compe�tor with the highest number of points. The scoring of stages and from fast bonuses
následující:
as follows
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

budou vypláceny
za jednotlivé dosažené výsledky dle tabulky odměn.
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In case, more riders have the sameNresults of points, will be uses these criteria and priorities:
VĚCNÉ CENY :
Každý hodnocený
U Evyhlašovaný
JMcategory závodník nebo družstvo obdrží pohár.
ÍRof the 1.
1. More wins on sprints
Vyhlašované umístění v rámci soutěží
a
etap
jsou
označena zeleně v tabulce finančních odměn.
M
Pokud je soutěž oceněna dresem tak první v této soutěži obdrží dres příslušné barvy.
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In case, more
have
the same
of points, na
willkonci
be uses
these
criteria and priorities:
V riders
případě
rovnosti
bodů results
u více závodníků
závodu
rozhoduje:
1. Vyšší
počet
vítězství v jednotlivých etapách
1. More
wins of
stages
2. Vyšší
počet
vítězství v sprints
rychlostních prémiích
2. More
wins in
intermediate
3. Lepší umístění v celkovém pořadí soutěže jednotlivců
3. Better placed in individual general classiﬁcation
PUNTÍKOVANÝ Vrchařská soutěž jednotlivců. Vítězem, případně průběžně vedoucím závodníkem, této
DRES
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 počet 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 nejlépeWinner
umístěného
českého závodníka
celkovém
pořadí. is
Vítězem,
případně
WHITE JERSEY
Mountains classiﬁcation.
(continuously
leader), invthis
classiﬁcation
rider with
biggest
průběžně vedoucím závodníkem, v této soutěži je nejlépe umístěný závodník české
národnosti
celkovém pořadí.
number of points
fromvmountains
sprints. The mountains classiﬁcation will be contested over all
RŮŽOVÝ DRES
Soutěž pro nejlépe umístěného zahraničního závodníka v celkovém pořadí. Vítězem,
the countingpřípadně
climbs of
the 45 COURSE
la PAIX 2021.
Thesoutěži
following
pointsumístěný
for the ﬁrst
3 riders
průběžně
vedoucímdezávodníkem,
v této
je nejlépe
závodník
české
národnosti
v celkovém
pořadí.
are allocatedjiné
fornež
each
category
of Moun
ng sprints.
SOUTĚŽ
Soutěží jednotlivé týmy. Vítězným týmem, je tým, který má nejmenší součet časů
DRUŽSTEV•
Category
5,3,2 points
svých 31:nejlepších
závodníků v individuálním celkovém pořadí. V případě rovnosti
součtu časů je rozhodují pořadí závodníků v celkovém hodnocení.
• Others Categories: 3,2,1 points
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In case of equality of times of more competitors, the same rules are used as for the yellow jersey

BLUE JERSEY

The best placed Czech rider. Winner (continuously leader), is rider from Czech Republic with
lowest sum of all times from each stage incl. bonuses and penalty. In case of equality of times of
more competitors, the same rules are used as for the yellow jersey

PINK JERSEY

The best placed foreign rider (rider who is not from Czech republic). Winner (continuously
leader), is foreign rider with lowest sum of all times from each stage incl. bonuses and penalty. In
case of equality of times of more competitors, the same rules are used as for the yellow jersey
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2006 with lowest sum of all times from each stage incl. bonuses and penalty.

#ZMN45

The best placed rider born in 2006. Winner (continuously leader), is rider born in year

Tjcykloklubjevicko.cz

WHITE JERSEY

Better place in general individual classiﬁcation.

FAVORITBRNO.cz

2.

TEAM
CLASSIFICATION

The team classiﬁcation is calculated as the sum of the three best individual rider’s times from
each team. In case of equality of times of more teams, the teams are ordered by the placing of
their best rider in the individual general classiﬁcation.

PRICEMANY,
OTHER PRICES
AWARDS

AWARDS , PRICES, REWARDS
Each competitor or team will be awarded a cup. Announced placements within the competitions
and stages are selected in green in the table of pricemany.
If the classiﬁcation is awarded with a jersey, the ﬁrst in this classiﬁcation will receive a jersey of
the appropriate color.
Pricemany will be paid according to the table below.
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45. COURSE DE
DE LA
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PAIXU17,
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REPUBLIC
2021
REPUBLIC,
2020
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45. COURSE DE LA PAIX U17, JEVÍČKO - CZECH REPUBLIC 2021
Table of pricemany
1
3 000
1 000
1 000
1 000
1 000

2
2 500
500
500
0
0

3
2 000
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300
0
0

4
1 500
0
0
0
0

5
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0
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0
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0
0

0
0

0
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0
0
0
0

0
0
0
0
0

FINAL CLASSIFICATION

Ind. General classiﬁcation by time
Points classiﬁcation
Mountains classiﬁcation
The best placed rider born in 2006
The best placed Czech rider.
The best placed foreign rider (rider who is not from
Czech republic)
Team classiﬁcation
Ranging in stages
1 Stage
2. Stage
3. Stage
4. Stage
5. Stage
Total pricemany in CZK
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Přímý přenos ze všech etap - LIVE! VIDEOSTREAM
Live broadcast from each stage - LIVE! VIDEOSTREAM

www.ROADCYCLING.cz
www.ROADCYCLING.cz
•

•
•
•

•
•

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

