Pořadatel
Cyklistický klub RBB Invest
www.okolojiznichcech.cz

Jindřichův

Hradec

a

Město

Jindřichův

Hradec,

e-mail:

info@okolojiznichcech.cz,

Termín závodu
5 - 9. 9. 2018
Organizační výbor:
Ředitel závodu
Jan Hájek, Pod Kasárny 1036/II., 377 01 Jindřichův Hradec, tel. +420 777 640 727, e-mail: jan.hajek13@seznam.cz
Hlavní pořadatel
Miloš Šimon, Na Kopečku 99, 377 01 Jindřichův Hradec, tel. +420 732 649 262 e-mail: milos.simon@gmail.com
Velitel tratě
Jaromír Rys, Na Petřinách 392/72, 160 00 Praha 6, tel. +420 608 122 884, e-mail: okolojc@seznam.cz
Lékař závodu
MUDr. Jakub Jan Hájek, Pod Kasárny 1036/II., 377 01 Jindřichův Hradec, tel. +420 608 101 911,
email: jakubjanhajek@gmail.com
Hlavní rozhodčí
Comissaire International UCI – Simonsson Kenneth – Švédsko (UCI)
Sbor rozhodčích
Jakub Kubias, Pavel Mareš, Robert Skála, Miroslav Pečenka, Zdeněk Fous, Karel Machačný, Jiří Šťastný
Speaker Radio Tour
Aneta Válková
Výsledkový servis
Jan Vořechovský, Filip Rufer
Startují
Dle článku pravidel UCI 2.1.005 se závodu mohou zúčastnit UCI profesionální kontinentální týmy registrované v ČR, UCI
kontinentální týmy, národní výběry, regionální a klubové týmy. Startují 4 - 6členná družstva složená ze závodníků kategorie mužů
Elite. V souladu s článkem 2.1.006 pravidel UCI se mohou závodu účastnit i jezdci kategorie U23.
Podmínka účasti
Pozvání pořadatele, platná licence na rok 2018. Všichni účastníci závodu musí mít platný cestovní pas, případně jiný osobní
doklad. Je nutné splňovat vízovou povinnost. Závodníci včetně doprovodu jsou povinni předložit potvrzení o individuálním
zdravotním pojištění. Doklady o pojištění od všech členů týmu budou předloženy u registrace nebo mohou být zaslány e-mailem
nejpozději do 31. srpna 2018.
Kancelář závodu
GRAND HOTEL ČERNÝ OREL, náměstí Míru 165/I., 37701 Jindřichův Hradec, GPS souřadnice: 49°8’36.66”N, 15°0’11.75”E,
www.grandhotelcernyorel.cz
Prezentace, výdej startovních čísel a ubytování:
5. 9. 2018 od 10:00 do 12:00
Provoz kanceláře:
5. 9. 2018 od 10:00 do 12:00 (prezentace);
od 19:00 do 20:00 (vydání konvojových čísel)
6. 9. 2018 od 9:00 do 10:00
7. 9. 2018 od 9:00 do 10:00
8. 9. 2018 od 9:00 do 10:00
9. 9. 2018 od 9:00 do 10:00;
od 15:00 do 17:00 (vrácení radiostanic + start. čísel)
Technická porada
GRAND HOTEL ČERNÝ OREL, náměstí Míru 165/I., 37701 Jindřichův Hradec, 5. 9. 2018 od 12:30 do 13:30

Vysílačky - radiostanice
GRAND HOTEL ČERNÝ OREL, náměstí Míru 165/I., 37701 Jindřichův Hradec
výdej - 5. 9. 2018 od 10:00 do 12:00
vrácení - 9. 9. 2018 od 15:00 do 17:00
Každý tým si zodpovídá za výměnu dobitých baterií v době otevření kanceláře. V případě nevrácení radiostanice po ukončení
závodu bude účtována pokuta 100 €. Frekvence vysílání bude 448,490 MHz. Konvoj závodu bude řízen pomocí radiostanic.
Startovní čísla
Každý závodník obdrží při prezentaci 2 ks startovních čísel na dres, 1 ks rámové číslo, 2ks čísel na přilbu (samolepící). Sada čísel
bude vydávána proti vratné záloze 50 €. V případě vrácení nepoškozené sady čísel (s výjimkou samolepek) bude záloha vrácena
po skončení závodu.
Konvojová čísla
Pořadí mechanických vozidel bude stanoveno dle pravidel UCI.
Ubytování
Zajišťuje a platí pořadatel pro přihlášené závodníky a doprovod v městě Jindřichův Hradec a okolí po celou dobu závodu od 5. 9.
2018 do 9. 9. 2018. (6x závodník + 4x doprovod).
Stravování
Zajišťuje a platí pořadatel pro přihlášené závodníky a doprovod v městě Jindřichův Hradec a okolí po celou dobu závodu. Začíná
5. 9. 2018 večeří a končí 9. 9. 2018 snídaní.
Trať závodu
1. etapa
středa 5. 9. 2018, časovka týmů, 2km
Jindřichův Hradec (49.1466025N, 15.0079581E)
start v 17:00 –Tyršův stadion
mapa: https://drive.google.com/open?id=1rGqZMRFLwINUyaqT-zcuo_eLjnGb0cCJ&usp=sharing
Pořadatel nepřipustí na start etapy časovkářské speciály.
2. etapa
čtvrtek 6. 9. 2018, 158 km
Lischau (A)(48.9444842N, 15.0458581E)
Nová Bystřice (49.0208847N, 15.1091100E)
start v 13:00; cíl v cca 16:30 – 17:30
mapa:https://drive.google.com/open?id=1KWSAIqFkKJqnWvyzT2xXvlh0ZmOHOtSd&usp=sharing
3. etapa
pátek 7. 9. 2018, časovka jednotlivců 13 km
Český Krumlov (48.8142628N, 14.3180731E)
Kleť (48.8674128N, 14.2805436E)
start v 14:00; cíl v cca 16:30 -17:30
mapa: https://drive.google.com/open?id=1SyRuHOuazHAWo-VvgzLN6GyJ-fjAwjJj&usp=sharing
Pořadatel nepřipustí na trať časovkářské speciály.
4. etapa
sobota 8. 9. 2017, 176 km
Třeboň (49.0038694N, 14.7708833E)
Protivín (49.1991397N, 14.2174150E)
start v 12:00; cíl v cca 16:00 – 17:00
mapa:https://drive.google.com/open?id=1wliTY3Ds8eMHiY_VUzMZqRD1KBerE4T0&usp=sharing
5. etapa
neděle 9. 9. 2018, 150 km
České Velenice (48.7702747N, 14.9645981E)
Jindřichův Hradec (49.1470914N, 15.0019317E)
start v 11:00; cíl v cca 15:30 – 16:00
mapa: https://drive.google.com/open?id=1LbrUu6nkYJ_C8h0kAVUee6CPswHlj0fD&usp=sharing
(Podrobný itinerář tratí viz zvláštní příloha.)
Značení tratě
Černé šipky ve světle zeleném poli, umístěné na návěstí před křižovatkou. Nebezpečná místa budou označena vykřičníky.
Značeno bude - 0 km a 50 km po startu a posledních 25, 20, 10, 5, 4, 3 a 2 km tabulemi - poslední 1 km červeným kuželem 1 km posledních 500, 300, 200, 150, 100 a 50 m tabulemi - bodovací soutěž 1 km, 500 m, 200 m a páska na vozovce - vrchařské
prémie 1 km, 500 m, 200 m a páska na vozovce - cíl páskou na vozovce a cílovou bránou.

Neutrální mechanická vozidla
Organizátor poskytuje tři neutrální mechanická vozidla.
Předpis
Závod se jede podle pravidel UCI v kategorii 2.2 a jejich směrnic. Závod se jede za částečného omezení silničního provozu s
omezením při průjezdu křižovatkami. Přesto musí všichni účastníci dodržovat ustanovení zákona o provozu na pozemních
komunikacích číslo 361/200 Sb. a jeho pozdějších novel. Závodníci a jejich doprovod jsou povinni respektovat pokynů
pořadatele, Policie ČR, Městské Policie a rozhodčích. Závodníkům je podle pravidel zakázáno vjíždět na železniční přejezd, je-li
vidět přijíždějící vlak anebo oznamuje-li signalizace přijíždějící vlak. Organizátor nemůže ručit za nehody či materiální škody
způsobené třetím osobám před, během nebo po závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných změn oproti rozpisu v případě
nepředvídaných okolností.
Lékařské zabezpečení
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje. Seznam nemocnic viz zvláštní příloha.
Dopingová kontrola
Bude prováděna podle Pravidel dopingové kontroly UCI. Startovní čísla závodníků vylosovaných na dopingovou kontrolu budou
zveřejněna v cíli závodu. Místo dopingové kontroly bude uvedeno v manuálu pro vedoucí týmů.
Představování týmů
Před každou etapou, v rámci podpisování startovních archů, budou závodníci představeni moderátorem na podiu.
Podpisové archy
Všichni závodníci jsou povinni se podepsat do podpisových archů, které budou vystaveny 45 – 15 minut před startem, s výjimkou
časovky týmů.
Oficiální předání trikotů
Proběhne po každé etapě při vyhlašování výsledků.
Vyhlašování výsledků
Výsledky každé etapy a průběžné výsledky budou vyhlášeny ihned v cíli etapy:
první tři v etapě,
první v celkovém pořadí - dres žlutý,
první v bodovací soutěži - dres zelený,
první ve vrchařské soutěži - dres bílý s červenými puntíky,
první v kategorii U23 - dres bílý.
Celkové vyhlášení - ihned po dojezdu závodu v prostoru cíle:
první tři v celkovém pořadí,
první v bodovací soutěži - dres zelený,
první ve vrchařské soutěži - dres bílý s červenými puntíky,
první v kategorii U23 - dres bílý,
nejlepší družstvo.
Rozpis cen
Finanční odměny náleží závodníkům umístěným v dané etapě za 1. – 20. místo a za celkové hodnocení na 1. – 20. místě. Finanční
odměny a dresy náleží závodníkům umístěným v soutěži bodovací, vrchařské, U23 za celkové hodnocení na 1. – 3. místě.
Finanční odměna náleží závodníkům týmu umístěnému v soutěži družstev v celkovém hodnocení na 1. místě. Podmínka
vyplacení finanční odměny je osobní účast závodníka na závěrečném vyhlašování výsledků.
Soutěžní podmínky
1. Bonifikace
Bonifikace za vítězství v druhé, čtvrté a páté etapě je za 1. místo 10 sec., za 2. místo 6 sec. a za 3. místo 4 sec. Bonifikace za
rychlostní prémii je za 1. místo 3 sec., za 2. místo 2 sec. a za 3. místo 1 sec. V první a třetí etapě se bonifikace neudělují.
Nošení žlutého dresu je bonifikováno 4 body do bodovací soutěže za každou etapu.
2. V závodě jsou vypsány tyto soutěže
A) Soutěž jednotlivců – dres žlutý
Vítězem této soutěže se stane závodník s nejnižším součtem časů z jednotlivých etap. Při rovnosti časů v konečném pořadí
rozhoduje:
nižší součet umístění v jednotlivých etapách,
lepší umístění v poslední etapě.
Vedoucí závodník této soutěže obdrží žlutý dres, ve kterém je povinen startovat.

B) Bodovací soutěž - dres zelený
Do této soutěže se započítávají body za umístění na rychlostních prémiích a v cíli etap. Boduje se následovně:
na rychlostní prémii 1. – 3. místo - 5, 3 a 1 bod
v etapě 1. – 15. místo - 25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 bod
Vítězem této soutěže se stane závodník, který získá nejvíce bodů. Při rovnosti bodů u více závodníků rozhoduje:
vyšší počet vítězství v jednotlivých etapách,
vyšší počet vítězství v rychlostních prémiích,
lepší umístění v celkové kvalifikaci jednotlivců.
Vedoucí závodník této soutěže obdrží zelený dres, ve kterém je povinen startovat.
C) Vrchařská soutěž - dres bílý s červenými puntíky
Do této soutěže se započítávají body za umístění ve vrchařských prémiích. Boduje prvních pět závodníků vrchařské prémie - 5, 4,
3, 2 a 1 bod.
Vítězem této soutěže se stane závodník, který získá nejvíce bodů.
Při rovnosti bodů u více závodníků rozhoduje:
vyšší počet vítězství ve vrchařských prémiích,
lepší umístění v celkové kvalifikaci jednotlivců.
Vedoucí závodník této soutěže obdrží bílý dres s červenými puntíky, ve kterém je povinen startovat.
D) Soutěž o nejlepšího závodníka U23 - dres bílý
Vítězem této soutěže se stane nejlépe umístěný závodník narozený v letech 1996 - 1999 v celkovém pořadí soutěže jednotlivců.
Vedoucí závodník této soutěže obdrží bílý dres, ve kterém je povinen startovat.
E) Soutěž družstev
Hodnocení soutěže družstev se v etapě provádí podle součtu individuálních časů prvních tří závodníků každého družstva.
V případě rovnosti časů v kvalifikaci závodu u více družstev rozhoduje:
lepší součet umístění prvních tří závodníků v dané etapě,
umístění nejlepšího závodníka družstva v cíli etapy.
Vedoucí družstvo závodu obdrží žlutá startovní čísla, s kterými je povino startovat.
Celkové hodnocení družstev se provádí podle součtu individuálních časů prvních tří závodníků družstva dosažených ve všech
etapách. Pokud ani takto nelze družstva rozdělit, rozhoduje 1. vyšší počet prvních míst v denní klasifikaci družstev, 2. vyšší počet
druhých míst, atd., poslední pak podle umístění nejlepšího závodníka v celkovém pořadí jednotlivců. Družstvo redukované na
méně než 3 závodníky je z hodnocení vyloučeno.
Priorita nošení trikotů
V případě, že závodník bude vedoucím závodníkem ve více soutěžích, obdrží dres závodník umístěný v dané soutěži na druhém
místě eventuelně na dalších místech.
Pořadí důležitosti dresů:
1.
Žlutý
2.
Zelený
3.
Bílý s červenými puntíky
4.
Bílý
Ochranná zóna
Dle článku pravidel UCI 2.6.027, je-li závodník postižen pádem, defektem nebo mechanickou nehodou uznanou rozhodčími v
pásmu 3 km před cílem etapy s hromadným startem, bude mu přidělen čas závodníků (závodníka) se kterými (kterým) jel
společně v okamžiku nehody. Bude klasifikován v pořadí, v jakém projel cílem. Není-li závodník schopen v důsledku pádu v
pásmu 3 km před cílem etapy s hromadným startem, který byl konstatován rozhodčími, protnout cílovou metu, bude
klasifikován na posledním místě etapy a bude mu přidělen čas závodníků (závodníka), se kterými (kterým) jel společně v
okamžiku pádu.
Časový limit
Pro jednotlivé etapy je časový limit 15 %. Pouze ve výjimečných nepředvídatelných případech a v případě vyšší moci, může
rozhodčí sbor časový limit v etapě po konzultaci s pořadatelem prodloužit.
Penalizace
V případě přestupků bude uplatněna výhradně tabulka trestů UCI.
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Organizer
Cycling club RBB Invest Jindřichův Hradec and the Town of Jindřichův Hradec, e-mail: info@okolojiznichcech.cz,
www.okolojiznichcech.cz
Date of the race
5th – 9th September 2018
Organization committee:
Race director
Jan Hájek, Pod Kasárny 1036/II, 377 01 Jindřichův Hradec, phone: +420 777 640 727, e-mail: jan.hajek13@seznam.cz
Main organizer
Miloš Šimon, Na Kopečku 99, 377 01 Jindřichův Hradec, tel. +420 732 649 262 e-mail: milos.simon@gmail.com
Track commander
Jaromír Rys, Na Petřinách 392/72, 160 00 Praha 6, phone: +420 608 122 884, e-mail: okolojc@seznam.cz
Race doctor
MUDr. Jakub Jan Hájek, Pod Kasárny 1036/II, 377 01 Jindřichův Hradec, phone: +420 608 101 911, email:
jakubjanhajek@gmail.com
Main commissaire
Comissaire International UCI – Simonsson Kenneth – Sweden (UCI)
Commissaire committee
Jakub Kubias, Pavel Mareš, Robert Skála, Miroslav Pečenka, Zdeněk Fous, Karel Machačný, Jiří Šťastný
Radio Tour speaker
Aneta Válková
Results service
Jan Vořechovský, Filip Rufer
Participating riders
According to the UCI 2.1.005 rules - professional continental teams registered in the Czech Republic, UCI continental teams,
national teams, regional and club teams may participate in the race.
The participants are men teams of 4 – 6 members from the Elite category. In accordance with the article 2.1.006 UCI rules also
the riders of category U23 may participate in the race.
Conditions of participation
The team must be invited by the organiser and have a valid 2018 cycling licence. All participants must have a valid passport or ID
and a valid visa if necessary. All team members are required to present the confirmation of individual medical insurance.
European Health Insurance Card or other ID of health insurance of all the team members will be presented in the secretarial
office at the registration or can be sent by e-mail until 31st August 2018.
Secretarial office
Grand Hotel Černý Orel, náměstí Míru 165/I., 377 01 Jindřichův Hradec, GPS: 49°8’36.66”N, 15°0’11.75”E,
www.grandhotelcernyorel.cz
Registration, issue of identification numbers and accommodation:
on 5th September 2018 from 10.00 am to 12.00 am
5. 9. 2018 from 10:00 to 12:00 (registration);
from 19:00too 20:00 (give-out of convoy numbers)
6. 9. 2018 from 9:00 to 10:00
7. 9. 2018 from 9:00 to 10:00
8. 9. 2018 from 9:00 to 10:00
9. 9. 2018 from 9:00 to 10:00;
from 15:00 to 17:00 (give-back of radio stations and identification numbers)

Technical meeting

Grand Hotel Černý Orel, náměstí Míru 165/I., 377 01 Jindřichův Hradec - on 5th September 2018 from 12.30 to 13.30
Radio transmitters and radio stations
Grand Hotel Černý Orel, náměstí Míru 165/I., 377 01 Jindřichův Hradec
give-out: 5th September 2018 from 10.00 am to 12.00 am
give-back: 9th September 2018 from 3.00 pm to 5.00 pm
Every team is responsible for exchange of the recharged batteries after each stage, which is possible in the secretarial office at
the opening times. In case of not returning the radio station the team is charged the fine of 100 €. The transmission frequency
will be 448,490 MHz. The race convoy will be directed by radio stations.
Identification numbers
At the presentation each rider will receive 2 pieces of identification body numbers, 1 piece of identification frame number and 2
pieces of helmet number (stickers). This set of identification numbers will be issued against the deposit of 50 €. The deposit will
be paid back after returning the undamaged set of numbers (with the exception of the helmet numbers) in the secretarial office
after the race.
Convoy numbers
The order of mechanical vehicles will be determined according to the UCI rules.
Accommodation
For the enrolled riders (6 people) and accompanying team members (max. 4 people) accommodation is provided and fully paid
by the race organizer in the town of Jindřichův Hradec or its surroundings throughout the time period of the race - from 5th
September to 9th September 2017.
Catering
For the enrolled riders (6 people) and accompanying team members (max. 4 people) half board is provided and fully paid by the
race organizer in the town of Jindřichův Hradec or its surroundings throughout the time period of the race - from 5th September
(start with dinner) to 9th September 2018 (end with breakfast).
Race track
1st stage
Wednesday 5. 9. 2018, team time trial, 2km
Jindřichův Hradec (49.1466025N, 15.0079581E)
start at 17:00 – Tyršův stadion
map: https://drive.google.com/open?id=1rGqZMRFLwINUyaqT-zcuo_eLjnGb0cCJ&usp=sharing
The organizer will not allow the special time trial bikes at the start of the stage.
2nd stage
Thursday 6. 9. 2018, 158 km
Lischau (A) (48.9444842N, 15.0458581E)
Nová Bystřice (49.0208847N, 15.1091100E)
start at 13:00; finish between 16:30 – 17:30
map: https://drive.google.com/open?id=1KWSAIqFkKJqnWvyzT2xXvlh0ZmOHOtSd&usp=sharing
3rd stage
Friday 7. 9. 2018, individual time trial 13 km
Český Krumlov (48.8142628N, 14.3180731E)
Kleť (48.8674128N, 14.2805436E)
start at 14:00; finish between 16:30 -17:30
map: https://drive.google.com/open?id=1SyRuHOuazHAWo-VvgzLN6GyJ-fjAwjJj&usp=sharing
The organizer will not allow the special time trial bikes at the start of the stage.
4th stage
Saturday 8. 9. 2017, 176 km
Třeboň (49.0038694N, 14.7708833E)
Protivín (49.1991397N, 14.2174150E)
start at 12:00; finish between 16:00 – 17:00
map: https://drive.google.com/open?id=1wliTY3Ds8eMHiY_VUzMZqRD1KBerE4T0&usp=sharing
5th stage
Sunday 9. 9. 2018, 150 km
České Velenice (48.7702747N, 14.9645981E)
Jindřichův Hradec (49.1470914N, 15.0019317E)
start at 11:00; finish between 15:30 – 16:00
map: https://drive.google.com/open?id=1LbrUu6nkYJ_C8h0kAVUee6CPswHlj0fD&usp=sharing
You will find a detailed tracks’ itinerary in a special attachment.

Route marking
Black arrows in light green field will be put at signal before crossroads. Dangerous areas will be marked by exclamation marks.
There will be marked 0 km and 50 km after start and last 25, 20, 10, 5, 4, 3, and 2 km by board signs and the last 1 km of the
route will be marked by a red cone “1 km”. Last 500, 300, 200, 150, 100 and 50 meters will be marked by board signs. Sprint
challenge - marked 1 km, 500 m, 200 m and the line on the road. Climbing challenge - marked 1 km, 500 m, 200 m and the line
on the road. The finish will be marked by the finish line on the road and the finish gate.
Neutral technical support
The organizer provides 3 neutral mechanical vehicles.
Rules
The race is organised in accordance with the UCI rules in the category 2.2 and their regulations. There are partial traffic
restrictions at the race with restrictions during riding through crossroads. In spite of that, all participants have to observe the
regulations of the Road Traffic Act No. 361/200 and its latest amendments. The riders and their accompanying team members
are obliged to respect the instructions given by the organizer, Police of the Czech Republic, Municipal Police and commissaires.
In accordance with the rules the riders are forbidden to go over a rail crossing if there is visible a coming train and/or there is
signalling announcing a coming train. The organizers cannot be held liable for any accident or material damage to third persons
before, during or after the race. The organiser reserves the right to make any necessary changes contrary to the original plan in
case of unpredictable circumstances.
Medical care
Medical emergency service of the South Bohemia Region
You will find the list of hospitals in a special attachment.
Anti-doping control
Anti-doping control will be proceeded in accordance with the UCI’s Anti Doping Rules. Identification numbers of the riders will
be drawn and announced at the finish of the race. The place of anti-doping control will be stated in the team manager’s manual.
Presentation of the teams
Before each stage, as part of signing the attendance list, the riders will be introduced by the presenter on the stage.
Attendance list
All riders are obliged to sign the attendance list, which will be displayed 45-15 minutes before the start of the stage with the
exception of the team time trial.
Official presentation of the jerseys
After each stage, at the results announcement ceremony.
Results publication
Each stage results and interim results will be announced in the finish of the stage immediately.
First three riders in the stage
1st rider in total
Yellow jersey
1st rider in points challenge
Green jersey
1st rider in climbing challenge Polka Dot jersey
1st rider in U23 category
White jersey
Overall results publication – in the finishing line area straightaway after the end of the race.
first three riders in total
1st rider in points challenge
Green jersey
1st rider in climbing challenge Polka Dot jersey
1st rider in U23 category
White jersey
the best team
List of prizes
Prize money belongs to the riders who reach the finish at 1st – 20th place in each stage and also at 1st – 20th total place. Prize
money and jerseys belong to the riders who finish at 1st – 3rd places in the points classification, climbing classification and U23
classification. Prize money belongs to the riders who finish at the total 1st place in the team competition. The prize money
payment is under the condition of personal participation of the rider in the official final results declaration.
Terms and conditions of the competition
1. Bonuses
2nd, 4th and 5th stage winners get the bonuses of: 10 sec. for the 1st place, 6 sec. for the 2nd place, 4 sec. for the 3rd place.
Sprint bonuses are: 1st place - 3 sec., 2nd place - 2 sec., 3rd place - 1 sec. In the 1 and 3 stages bonuses are not awarded.

Winning yellow jersey brings 4 points to the scoring contest for each stage.
2. There are the following competitions in the race:
A) General individual time classification – Yellow jersey
The winner of this competition becomes the rider with the lowest sum of total times from each stage. In case of equal times the
final ranking is done according to:
lower sum of placings in each stage
better finishing place in the last stage
The leader of this competition wins the Yellow jersey and is obliged to wear it at the race.
B) Points classification – Green jersey
In this competition, there are included points for sprint challenge competitions and points for arriving in the finish.
Sprint challenge bonuses: 1st - 5 points, 2nd - 3 points, 3rd - 1 point.
The finishing order in the stage is given the following points:
1st - 15th place: 25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 point
The rider who wins the most points becomes the winner of this competition. If more riders have an equal number of points, the
final ranking is done according to:
higher number of winning positions in stages
higher number of winning positions in sprint challenge competitions
better placing in total individual qualification
The leader of this competition wins the Green jersey and is obliged to wear it at the race.
C) The best climber classification - Polka Dot jersey
In this competition, there are counted points for climbing challenges. First 5 riders get the points. Climbing bonuses: 5, 4, 3, 2
and 1 point.
The rider who wins the most points becomes the winner of this competition. If more riders have an equal number of points, the
final ranking is done according to:
higher number of winning positions at climbing challenge competitions
better placing in total individual qualification
The leader of this competition wins the Polka Dot jersey and is obliged to wear it at the race.
D) General individual time classification in the U23 category – White jersey
The winner of this competition becomes a rider born between 1996 and 1999 with the best final individual placing.
The leader of this competition wins the White jersey and is obliged to wear it at the race.
E) Team classification
The evaluation of the team classification in a stage is done according to the sum of individual finishing times of the best 3 riders
in each team. If more teams have equal times, the final ranking is done according to:
better finishing places of the first three riders in the stage
the finishing place of the team’s best rider
The leading team wins the yellow identification body numbers and the riders are obliged to wear them at the race.
The overall team evaluation is done according to the sum of individual finishing times of the first three team riders that were
achieved in all stages. If it is still impossible to differentiate the teams, then a higher number of 1st places in a day team
classification decides, higher number of 2nd palaces in a day team classification etc., finally then placing of the best rider in total
individual ranking. If a team is axed to less than three riders, it is excluded from the team classification competition.
Jersey wearing priority
In case that a rider becomes the leader in more competitions (Yellow, Green, Polka Dot and White jerseys) the jersey gets the
rider who finishes on the 2nd place or next places in the competition. The jerseys priority is the following: 1st - Yellow, 2nd Green, 3rd - Polka Dot, 4th - White.
Protective zone
According to the UCI regulations 2.6.027 – In the event that a rider suffers a fall, punctures or mechanical incident recognized by
the commissaire committee in the last 3 kilometres of a stage with the mass start, the rider or riders involved are credited with
the same finishing time of the rider or riders they were with at the time of the incident. They will be classified in the order they
cross the finish line. If after the commissaire-committee-recognized fall in the 3 kilometres protective zone in a stage with the
mass start, it is impossible for the rider to cross the finish line, he is given the ranking of the last in the stage and credited with
the time of the rider or riders he was with at time of the incident.
Time limit
The finishing time limit for each stage is 15 %. Only in exceptional and unforeseen circumstances and in the case of force
majeure and after a consultation with the organizer the finishing time limit can be extended by the commissaire committee.
Penalties

In case of any offences, the table of penalties in the regulations of the UCI rules is applied in all cases.

