SweepSport Cup 2020
Zpravodaj Severočeské amatérské ligy
Úvod je každý rok stejný, tak i v roce 2020 zdravíme všechny příznivce cyklistiky a
Severočeské amatérské ligy zvlášť. Přejeme i v tomto ročníku všem hodně pohody,
zdraví a mnoho ve zdraví najetých kilometrů.
Co nás čeká v letošním roce za změny, v první řadě jsme do našeho seriálu zařadili čtyři
nové závody, Bílinsko – Hrobčické okruhy, teplický Krušnoton, Kraslický šíp a Tour de
Zeleňák.
Pár poznámek k jednotlivým závodům:
1. Bílinsko – Hrobčické okruhy pořádá 1. května SK Favorit Bílina v čele s Rosťou
Kadlecem a na závodníky čeká zajímavá trať Českého středohoří. Současně se závod
pojede jako Mistrovství SAL 2020.
2. Kraslický šíp je závod v okolí západočeských Kraslic, pořadatelé z oddílu
Sport&Races a Honza Dvořák zvou na pořádnou cyklistiku. Závod je i součástí UAC.
Propozice jsou již na stránkách pořadatele: https://www.sportraces.cz. Doporučujeme se
přihlásit předem, za levnější startovné.
3. Krušnoton většina našich členů zná, a tak není nutné ho dlouze představovat, více
na https://www.krusnoton.cz. Zajímavostí je, že si můžete zvolit jakoukoli trasu a na ní se
utkat o body do celkového hodnocení, ano budeme bodovat každou trať zvlášť. V praxi
to znamená, že můžeme mít tři závodníky ze stejné kategorie se 40 body za první místo
v pořadí SAL. Nutno se přihlásit předem, přihlásit se na stratu již není možné.
4. Tour de Zeleňák je závod, který stále stoupá na popularitě. Startuje se v Rumburku,
letos již 36. ročník a trať je ve Šluknovském výběžku, takže žádná rovina. POZOR do
SAL se započítává pouze trať 54 km! https://www.zelenak.cz/
Do celkového pořadí se započítá součet 10 nejlepších výsledků z celkem 15 závodů.
Někomu se to může zdát mále, ale je to proto, že kalendář je poměrně nabitý a málo kdo
objede všechny závody.

Partneři SAL 2020:
hlavní partner: Sweep sport - www.sweepsport.com
ostatní partneři:
KL sport Most - www.klmost.cz
Lannutti - www.lannutti.com
Spinollo - www.cyklostore.cz
Spyder - www.individualbike.cz a www.spyder.cz
Truckcentrum Kroys - www.kroys.cz
Nově také:
Kola Mojžíš Podbořany
KOLAKOLA Teplice
REFI Teplice
Děkujeme všem našim sponzorům, kteří nám zůstávají i nadále věrni ☺
Název letošního ročníku je – SweepSport Cup 2020

Soutěžní řád
Pohárová soutěž SAL 2020 je vypsána pouze pro cyklisty a cyklistky řádně předem
zaregistrované v SAL 2020. Soutěžící jsou povinni řídit se soutěžním řádem, bodovacím
řádem, pravidly SAL a propozicemi jednotlivých závodů, vše je k dispozici na našem
webu, popř. bude doplněno do prvního závodu sezóny.

Členství SAL
Členem SAL se stává každý, kdo se řádně předem zaregistruje a uhradí členský
příspěvek.
Registraci doručujeme před web – www.klmost.cz, nebo osobně na prvním závodě
sezóny (později pouze po domluvě s Rosťou Kadlecem).

Platba
Pro rok 2020 zůstává výše příspěvku 500,- Kč při úhradě do 30. dubna 2020 (během
prvních třech závodů). Po tomto datu je výše příspěvku 600,- Kč. Platbu je možné
uhradit převodem na bankovní účet SAL: 228277401/0300, nebo osobně nejlépe na
některým z prvních závodů v sezóně.
Závodník se stává členem SAL pro rok 2020 pouze po uhrazení členského
příspěvku. Výsledek závodníka se do celkového pořadí bodování jednotlivců i družstev
započítává, pouze pokud nejpozději v den závodu uhradí členský příspěvek.

Rozdělení do věkových kategorií SweepSport Cup 2020
M19 - muži - ročník narození 2001 až 1991
M30 - muži - ročník narození 1990 až 1981
M40 - muži - ročník narození 1980 až 1971
M50 - muži - ročník narození 1970 až 1961
M60 - muži - ročník narození 1960 až 1951
M70 - muži - ročník narození 1950 a starší
J - junioři - ročník narození 2005 až 2002 (v den závodu musí být startujícímu 15 let)
Z - ženy - ročník narození 2005 a starší
Všechny kategorie budou bodovány samostatně.
POZOR v případě, že před startem prvního závodu budou v kategorii M70 + přihlášeni
méně než tři závodníci, pojede tato kategorie po celou sezónu o stejné body s kategorií
M60.
V závodech bude vyhlášeno vždy pořadí v jednotlivých kategoriích. Budou vyhlášeni
první tři závodníci v každé z kategorií. Výjimku tvoří kategorie Ženy a M70, které bude
vyhlášena pouze při účasti 5 a více závodníků dané kategorie v závodě. Při účasti
alespoň tří závodníků dané kategorie v závodě bude vyhlášen pouze nejlepší z dané
kategorie. Toto je i doporučení pro pořadatele a záleží na nich, zda vyhlásí první tři
v kategorii i při nenaplnění počtu startujících.
Celkové pořadí v jednotlivých věkových kategoriích a v soutěži družstev bude vedeno
pouze u členů SAL. Vyhlášeni po posledním závodě budou první tři v každé kategorii a
první tři družstva.
Celkové pořadí v kategorii Ženy a M70 bude vyhlášeno, pokud bude do SAL přihlášeno
5 a více závodníků daných kategorií. Při nižší účasti bude vyhlášen nejlepší závodník
dané kategorie.
M70 – pokud na některém závodě ( zatím víme o Krušnotonu a Tour de Zeleňáku)
nebude tato kategorie vypsána, můžou naši členové startovat v M60, ale bodovat do
SAL budou zvlášť v kat. M 70.

Startovní čísla 2020
Kategorie M19 má čísla
Kategorie M30 má čísla
Kategorie M40 má čísla
Kategorie M50 má čísla
Kategorie M60 má čísla
Kategorie ženy má čísla
Kategorie Junioři má čísla
Kategorie M70 má čísla

1 - 99
101 - 199
201 - 299
301 - 399
401 - 429
430 - 450
501 - 529
530 - 550

POZOR – pro každého závodníka SAL jsou vyrobeny dvě startovní čísla a je povinností
závodníka umístit obě tyto čísla na svá záda, do oblasti zadních kapes. Důvod je
jednoduchý, lepší identifikace závodníků, v cíli.
Prosím všechny, aby používali pouze čísla vyrobená pro rok 2020!

Kategorie příchozích
Kategorie příchozích v jednotlivých závodech je definována v oficiálních propozicích
vydaných k jednotlivým závodům. V propozicích na jednotlivé závody bude stanovena
výše startovného pro příchozí. Příchozí závodníci budou zařazeni podle věku do
příslušných věkových kategorií, výjimky nebudou udělovány.

Podávání protestů
Na všech závodech pohárové soutěže SAL 2020 platí při podávání protestů níže
uvedená pravidla:
•
•
•
•
•
•

protest předat nejlépe písemnou formou řediteli příslušného závodu
protest je nutné předat maximálně do 20 minut od vyhlášení oficiálních výsledků
protest se předává se zálohou 100,-Kč
protest řeší ředitel závodu ve spolupráci s přítomnými členy vedení SAL, pokud je
někdo z nich na závodě přítomen.
v případě neschválení protestu propadá záloha pořadateli závodu
ve výjimečných případech (fotodokumentace) může ředitel závodu ve spolupráci s
vedením SAL potrestat cyklistu, jenž se provinil proti pravidlům závodu
dodatečně, tedy na základě předané fotodokumentace nebo videa.

Pravidla SAL
•
•
•
•
•
•
•
•

Obecně platí, že se řídíme pravidly Českého svazu cyklistiky.
Závodí se za plného silničního provozu, každý účastník je povinen dodržovat jeho
pravidla.
Závodníci se musejí chovat slušně, ukázněně a podle pravidel fair play před
závodem, v průběhu závodu, i po jeho skončení.
Závodníci musí uposlechnout pokynů pořadatele a rozhodčích, v opačném
případě hrozí diskvalifikace.
V průběhu závodu si závodníci nesmějí vzájemně překážet, náhle úmyslně
zastavit, změnit směr nebo si zkrátit trať, při zpomalení musí na toto vhodným
způsobem upozornit.
Závodníci se nesmějí vzájemně tlačit ani používat cyklistů jedoucích mimo závod
ani vozidel jako vodičů.
Všichni závodníci jsou povinni nosit zapnutou ochrannou cyklistickou přilbu po
celou dobu účasti v závodě.
Startovní číslo musí být viditelně upevněno na straně, kterou určí pořadatel, kdo v
závodě již nepokračuje, je povinen startovní číslo odepnout a odevzdat pořadateli
(členové SAL číslo samozřejmě neodevzdávají) a nahlásit, že v závodě
nepokračuje.

•
•
•
•

•
•

Mimo časovek je zakázáno používat triatlonové nástavce.
V časovce jednotlivců je zakázána jízda v závěsu za jiným závodníkem /vodičem,
autem/ nebo se s ním vzájemně střídat, pro časovku družstev toto platí pro celá
družstva.
Pořadatel neručí za škody způsobené během závodu.
V případě, že pořadatel využívá „ cílový koridor“ pro lepší identifikaci závodníků
po průjezdu cílem, je povinností závodníka tímto koridorem projet. Závodníkům,
kteří neprojedou koridorem, hrozí, že nebudou v závodě klasifikováni, resp. budou
klasifikováni jako by závod nedokončili (DNF).
Cyklistům je zakázáno používat batohy typu camelbak při závodech s hromadným
startem.
Přestupy cyklistů mezi družstvy v průběhu pohárové soutěže je nutné nahlásit
vedení SAL, body získané před přestupem zůstávají jednotlivci i původnímu
družstvu. V jedné sezóně budeme u každého akceptovat pouze jeden přestup
z družstva do družstva (výjimkou může být mimořádná událost, něco jako konec
činnosti oddílu atd.).

Prohřešky proti pravidlům
Pokud závodník poruší „Pravidla SAL“ a tento prohřešek je zjištěn pořadateli závodu či
přítomnými členy vedení SAL, může být závodník, který „Pravidla SAL“ poruší,
diskvalifikován i bez předchozího podání protestu. Ve výjimečných případech lze
potrestat závodníka i dodatečně např. na základě předané fotodokumentace nebo videa.
Takto posuzovaný prohřešek řeší vždy ředitel závodu v možné spolupráci s vedením
SAL. Pokud u závodníka dojde k opakovanému porušování „Pravidla SAL“, budou
tomuto závodníkovi odebrány veškeré dosud získané body, v krajním případě může být
závodník vyloučen z celého ročníku soutěže.

Mistrovské závody
Mistrovství SAL v časovce jednotlivců – letos opět proběhne v Roudnici n. Labem 6.
7. 2020.
Vítězové jednotlivých věkových kategorií budou vyhlášeni mistry SAL v časovce
jednotlivců ve svých věkových kategoriích.
Mistrovství SAL v silničním závodě jednotlivců – 1. 5. 2020 Bílinsko – Hrobčické
okruhy. Vítězové jednotlivých věkových kategorií budou vyhlášeni mistry SAL v silničním
závodě jednotlivců ve svých věkových kategoriích.
Podmínkou vyhlášení Mistrovství SAL je účast alespoň tří závodníků dané kategorie.

Bodovací řád SAL
Bodování jednotlivců.
1. Bodování silničních závodů a časovky jednotlivců.
Body jsou připisovány dle pořadí v jednotlivých kategoriích dle následujícího klíče: 40,
37, 35, 33, 31, 30, 29…1 bod. Závodníci na dalších místech, kteří dojedou do cíle,
získávají 1 bod. Závodníci, kteří nedojedou do cíle, žádné body nezískávají.
2. Celkové výsledky jednotlivců.
Do celkového pořadí jednotlivců se každému závodníkovi započítá součet 10 nejlepších
výsledků z celkem 15 bodovaných závodů.
3. Bodování partnerských závodů.
V letošním roce nebudou udělovány bonusové body za účast na partnerských závodech.
4. Bonus za dokončené závody.
Do celkového pořadí jednotlivců se za každý závod SAL nad počet závodů
započítávaných do celkového pořadí, započte 5 bodů za každý závod, kdy se závodník
postaví na start.

Do soutěže družstev se započítají bonusové body maximálně tří závodníků, kteří získají
nejvíce bonusových bodů z týmu.
5. V případě rovnosti bodů rozhoduje:
- vyšší počet vítězných závodů v sezóně, ze všech závodů, žádný se neškrtá
- vyšší počet vyšších bodových zisků ze všech závodů, žádný se neškrtá
- lepší umístění v mistrovském silničním závodě jednotlivců (mistrovství SAL)
- los
6. Celkové výsledky týmů: Bodový zisk týmu v závodě je vypočten jako součet
maximálně tří nejvyšších bodových zisků příslušníků daného týmu. Započítávají se
výsledky ze všech kategorií dohromady.
Do celkového pořadí týmů se každému týmu započítá součet 10 nejlepších výsledků z
celkem 15 bodovaných závodů.
V případě rovnosti bodů rozhoduje:
- vyšší nejlepší bodový zisk družstva
- počet mistrovských titulů v družstvu
7. Bodování v časovkách družstev.
Body jsou připisovány dle pořadí v jednotlivých kategoriích dle následujícího klíče: 40,
37, 35, 33, 31, 30, 29…1 bod. Body budou přiděleny pouze závodníkům, kteří pojedou v
družstvu složeném výhradně z členů SAL, přičemž družstva mohou být složená ze
závodníků různých kategorií.
Pořadí pro bodování jednotlivců v jednotlivých kategoriích je určeno dosaženým časem v
cíli. Prvnímu jezdci z družstva je započítán čas posledního závodníka z družstva. V
případě, že závodníci z jednoho družstva jsou ze stejné kategorie, získají stejný počet
bodů (to znamená, že nezáleží na pořadí na pásce). Více bude upřesněno dle
propozic k jednotlivým závodům.
8. Penalizace při neúčasti na vyhlášení výsledků závodu.
Penalizace při neúčasti na vyhlášení výsledků závodu se neuděluje. Zároveň nám
dovolte říci, že je minimálně slušností vůči pořadatelům a ostatním závodníkům se
slavnostního vyhlášení zúčastnit, popř. se řádně pořadateli omluvit. V případě neúčasti
závodníka na vyhlášení je pouze na pořadateli, zda předá cenu později, nebo ji předá
zástupci vyhlášeného, nebo zda cenu vůbec nepředá.

Držák roku
Na konci sezóny budou tradičně vyhlášeni závodníci, kteří nastoupí ve všech závodech
v letošním kalendáři Sweepsport Cup 2020.

Další informace
Startovné:
Na závody SAL pro rok 2020 je doporučené startovné pro členy SAL 150,- Kč, žáci max.
50,-Kč a příchozí 200,- Kč. Pořadatel si může výši startovného upravit.

Pojištění:
Pro rok 2020 je opět sjednané pojištění. Jedná se o pojištění proti škodám způsobeným
třetí osobě. Pojištěni jsou všichni závodníci (včetně příchozích) i pořadatel.

Kontakty SAL:
Rostislav Kadlec tel.: 602 364v146 e-mail: amaterskaliga@seznam.cz
Petr Hendrich tel.: 731787815 e-mail: petrhendrich@seznam.cz

Víte, jak poznáte člena Severočeské amatérské ligy? Jednoduše, při jízdě na kole nosí
ochrannou přilbu. Vedení amatérské ligy žádá všechny své členy, aby na jízdní kolo
sedali vždy s ochrannou přilbou.

