Jihočeský virtuální cyklozávod 2020
PROPOZICE
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, vyhlašuje ve
spolupráci s krajským pracovištěm BESIP soutěž s názvem Jihočeský virtuální závod 2020.
Dopravní soutěž mladých cyklistů byla pro letošní rok vzhledem k mimořádným opatřením
zrušena. Krajský úřad Jihočeského kraje chystá její částečnou náhradu, kterou vyhlásíme
v průběhu května 2020. V mezidobí je pro vás zatím připraven náš virtuální cyklozávod,
kterého se může zúčastnit kdokoli ve věku od 10 do 59 let s pobytem v Jihočeském kraji.
Pojďme si zasportovat a vychutnat si atmosféru cyklistických soutěží alespoň virtuálně!

MÍSTO KONÁNÍ: Doma, nebo venku na vhodné komunikaci, cyklostezce, zpevněné cestě
atp., na území Jihočeského kraje.

TERMÍN: od 17. do 19. dubna 2020 (pátek – neděle)
STARTOVNÉ: zdarma
KATEGORIE:
ROTOPED DOMA – kolik ujedete za 30:00 min.
CHLAPCI 10 – 14 LET
CHLAPCI 15 – 18 LET
MUŽI 19 – 39 LET
MUŽI 40 – 59 LET

DÍVKY 10 – 14 LET
DÍVKY 15 – 18 LET
ŽENY 19 – 39 LET
ŽENY 40 – 59 LET

JÍZDNÍ KOLO VENKU – kolik ujedete za 01:00:00 hod.
CHLAPCI 10 – 14 LET
CHLAPCI 15 – 18 LET
MUŽI 19 – 39 LET
MUŽI 40 – 59 LET

DÍVKY 10 – 14 LET
DÍVKY 15 – 18 LET
ŽENY 19 – 39 LET
ŽENY 40 – 59 LET

JAK TO FUNGUJE:
▪
▪
▪
▪

Vyberte si svou kategorii dle věku, pohlaví a možností absolvování závodu. Start je
možný pouze v jedné kategorii.
Zaregistrujte se prostřednictvím e-mailu na adrese jihvirtcyklo@centrum.cz (napište
své jméno, příjmení, odpovídající kategorii, případně obec).
Obratem vám přijde e-mailem potvrzení o registraci.
V případě registrace k venkovnímu závodu si naplánujte trasu ve svém okolí podle
znalostí a mapových serverů (mapy.cz, Google maps) s tím, že trasa musí být vedena

▪

▪
▪

tak, aby jen neklesala, ale také stoupala. V ideálním případě by trasa měla být po rovině,
nebo by měl být počet nastoupaných metrů o něco větší než naklesaných. Doporučujeme
jízdu směrem tam a zpět, či po okruhu.
Ve sledovaném období od pátku 17. do 19. dubna 2020 aktivujte mobilní aplikaci
(Garmin, Strava apod.), sport tester, chytré hodinky, zkrátka cokoliv, co by vám změřilo
a zaznamenalo vaši jízdu a snažte se za stanovenou dobu (tolerance +/- 1 vteřina na
domáčknutí stopek) ujet co nejvíce kilometrů a metrů.
Záznam v podobě fotografie displeje rotopedu, hodinek, či screenshotu mobilu (mobilní
aplikace) nám pošlete do neděle 19. 4. do 23:59 hod. na e-mail
jihvirtcyklo@centrum.cz
Můžete nám také posílat fotografie z průběhu závodu, které s vaším souhlasem
zveřejníme ve fotogalerii na krajském webu BESIP http://besip.kraj-jihocesky.cz/

VZOR ZÁZNAMU Z APLIKACE:

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: Výsledky zveřejníme po skončení soutěže na internetových
stránkách http://besip.kraj-jihocesky.cz/. Všem účastníkům soutěže je také pošleme
e-mailem. První tři soutěžící v každé kategorii oceníme drobnými cenami, které předáme
v rámci slavnostního vyhlášení v budově krajského úřadu v termínu, který bude upřesněn po
ukončení nouzových opatření.

PODMÍNKY SOUTĚŽE: Soutěžící se zavazují k tomu, že budou soutěžit v rámci fair
play, nebudou podvádět a manipulovat se záznamy svých dosažených výkonů. Nedůvěryhodné
výkony nebudou zahrnuty do výsledků. U kategorií 10 – 14 let na jízdním kole venku je nutný
doprovod zákonného zástupce soutěžícího dítěte, otce, matky, nebo dospělého staršího

sourozence. V závodě není povoleno elektrokolo či podobný jízdní stroj s motorkem. Všichni
soutěžící musí při jízdě na kole venku po celou dobu používat cyklistickou přilbu a dodržovat
pravidla silničního provozu a vládou vyhlášená mimořádná opatření. Vyhlašovatel soutěže
nepřebírá zodpovědnost za jakékoli zdravotní a materiální újmy vzniklé v souvislosti s účastí
na soutěži. Vyhlašovatel soutěže dále upozorňuje na to, že za účelem sestavení startovní a
výsledkové listiny bude shromažďovat pouze nezbytné osobní údaje (jméno, příjmení, obec, emailovou adresu) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů). Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám. S těmito podmínkami
účasti závodníci a závodnice a jejich zákonní zástupci souhlasí přihlášením k soutěži. Tento
virtuální závod není klasickým organizovaným závodem a je zamýšlen jako odreagování se
v rámci možností v mimořádné době.
Předem vám všem děkujeme za dodržení pravidel a přejeme vám, abyste si soutěž co nejvíce
užili.
Za přípravný tým Luboš Rákosník, KÚ JČK, odbor dopravy a silničního hospodářství
Kontakt: jihvirtcyklo@centrum.cz

