
pŘnnon čnsrn REpuBLIKy v cyKl-,oTuRlsrrcxn AKTIvIIĚ pc4
Pravidla přeboru v cykloturistické aktivitě schválená na aktivu sekce cykloturistiky (SCT) ÚV rČr
(Klub českých turistů) dne 19.6.2015 s platností od 1.1.2015.
Zájemci o účast v soutěži musí přesně dodržet předkládaná pravidla! Neučíni-li tak, nebudou
v daném roce zařazeni do vyhodnocení.

1. Zák|adníustanovení
a) PCA vyhlašuje SCT ÚV rČr.;ako veřejnou soutěž pro všechny zá$emce o jízďu na kole bez

ohledu na to, zda jsou členy rČr ei3iných organizací nebo i neorganizováni.
b) PCA je celoroění soutěží, probíhající vtermínu od 1. ledna do 31. prosince každého roku.

Započítávají se všechny kilometry absolvované na oddílových akcích v rámci všech forem
jízdy nakole minimálně dvoučlennou skupinou cyklistu.Výjimku tvoří veřejně přístupné akce
(napr. akce pořádané odbory rČq, kde je možná i účast jednotlivce. Ňezapočítávají se
kilometry absolvované na tréninkových jízdách, cestách do zaměstnání a akcích
podobného charakteru.

c) Pro členy rČr ;e výsledková listina PCA dokladem pro zisk "Výkonnostního odznaku
cykloturistiky" (VOCT).

2. Kategorie a minimální jednorázová kilometráž
a) mladší žtkyné ažaci do lOlet 15 km

starší žákyně ažáci od 11 do l4|et 20km
dorostenky adorostenci od 15 do 18 let 30 km

30 km
souěet kilometráže všech členů oddílu

b) Každý účastník je po celý rok hodnocen v jedné kategorii. Roáodujícípto zařazení do příslušné
kategorie je porlze rok narozeni.
c) Pro vedoucího minimálně tříčlenné skupiny mláÁeže do 18 let platí kilometraž kategorie, kterou
vede. Na každou započatou desítku mládeže ve skupině může být hodnocen pouze jeden vedoucí.

3. Evidence PCA
a) Evidenci účasti a ujetých kilometru na akcích si provádí každý oddíl dle svých zvyklostí na

zéklaďé hlášenek zakcí, diplomů, qýsledkových listin nebo potwzenj od pořadatele. Při počtu
ujetých kilometrů nad S000km/osobu/rok včetně je soutěžící povinen tyto hodnověrně dotožit
(diplom, účastnický list, qýsledková listina, ...) prostřednictvínr odpovědné osoby oddílu -
předsedy.

b) Zakaždý oddíl mohou v PCA startovat i hosté (viz.tabulka), kteří se áčastňují pravidelně jeho
akcÍ. V daném roce však může každá Szická osoba soutěžit pouze za jeden oddíl.

4. VyhodnoceníPCA
a) Po skončení své cyklosezóny zpracuje oddíl abecední seznam všech úěastníků na PC

(u oddílŮ do pěti členů včetně hostů staóí zpracovat na psacím stroji při dodňení následující
formy)avprostředíExCEL(formát.xls)vytvořínásledujícítabu1ku@
pořadí sloupců, položky v nich včetně pořadí příimení a iméno!):

Příjmení a jméno
(současně platné)

Titul Narozen Počet km Změna
(původně)

Oddíl, název, adresa
(platné v současnosti)

pohlaví

Břuska Jan Dr.Ing. 1953 2250 KCT TJ Frenštát p.R. m
Nováková Eliška I973 1450 Buková KCT Ještěrky, Pardubice Z
Mužík Jaroslav I936 2175 Slovan

Tušimice
Lokomotiva
Vysoké MYto

m

Havelková Eva MUDr. I982 1053 KCT Vrbí KCT Jeseník n.O., host Z

ženy amuží
seniorky a senioři
oddíly

od 19 do 50 let 40 km
od 51 let



Při změně příjmení nebo oddílové příslušnosti účastníka uveďte do sloupce ,,změnď též
loňský (předloňský, ...'),tedy již minulý, dřívější, původní stav. Uvedete-ii v tabulce zcela
nového ÚČastníka této soutěže potom do sloupce "změna" uveďte, prosím, nový(ú). Zéanamy
do buněk Provádějte bez nadbvígšnÝgh 4ezer,tj. začínejte hned zkraje,meziilovy vždy jeÁ
jedna mezera a na konci bez mezery! Ploved'te vytištění kompletního seznamu (neŽap_omeňlg
uvést Přesný název oddÍlu a zpáteČní poštovní adresu) a ten ověřenÝ vÝborem oddílu íoodnis

razl n nrm nebo dtgilbto) a
nejpozději do 20. ledna následujícího roku zašlete spolu s elektronickou formoq tabulky
(starý formát .xls) na e-mailovou adresu:
i.brusBa@ra?dva.cz nebo na i.bru§ka@quick.cz Vše tedy už jen elektroniclqy!
SCT ÚV KČT provede dr" "č", d"šlý"h úplných ser.]rramů v er"r.tro.ricr.o formě
(s vYjímkou dle 4.a)) nejpozději do konce února sumarizaci a vyhodnocení PCA. Zpracqe
qýsledkovou listinu a vypíše diplomy pro pnmích deset oddílů a prvních šest v každékatego.ii,
které následně pŤedá vhodným způsobem zúčastněným oddílům. Na e-mailové adresý, ze
kteqých bYlY zaslány hláŠení oddílů, bude zaslaná kompletní výsledková listina. Zároveň se
Pokusí o zveřejnění qfpisu z celkové qisledkové listiny časopise Turista a Cykloturistika.
KomPletní qýsledkovou listinu v elektronické formě předá na ústředí KČT-v praze ke
zveřejnění v sekci cyklo na serveru : www.kct.cz

b) NesPlnění bYt' jedné z podmínek uvedených v těchto pravidlech znamenávyloučení oddílu
ze soutěŽe PCA v daném roce! Aby jednotlivci nepřichazeli o kilomettaž pró soutěž V9CT,
musí takto postiŽený oddíl řádně nalrlásit (tj. dodržet předepsanou formu a termín) i tyto ..staré,.
stav.v (z Předchozích ročníků v nichž z důvodu nedodržení pravidel nebyli hodnoceni) při

ivukončení soutěže v následujícím ročníku.
c) SCT ÚV rČt si vyhrazujó právo kontroly zaslaných ujetých kilometru, kdy zasílatel podkladů

PoskYne kopie v elektronické verzi účastnických listů a diplomů dokláaajici oprávněnost
uvedených kilometru dle bodu 3a) na adresu dle bodu 4a).

Toto uPravené zněni pravidel PCA nahrazuje dříve schválena pravidla SCT ze dne 3.11.20t3
s platností od 1.1 .2014.
Na zdokonalovrání Pravidel PCA sekce neustále pracuje s cílem co nejobjektivnějšího hodnocení
zaslané kilometráže.
SCT ráda přijme konstruktirmí připomínky k pravidlům soutěže PCA, které zasílejte na qýše
uvedenou e-mailovou adresu.
Děkujeme. \

Člen SCT Úv rČr a hodnotitel soutěže : Dr.Ing. Jan Břuska,606 8275 85.


