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Lebenshilfe Specialrace Dresden 2019 - Pravidla soutěže 

 
1. 1. Obecná pravidla 

 

a) Pod inkluzní týmovou jízdou na čas se rozumí závod na čas týmu několika jezdců. 
 

i. Tým se skládá z celkem čtyř jezdců, z toho tří handicapovaných a jednoho bez postižení. 

ii. Složení a startovní pořadí týmů bude sestaveno za zohlednění pohlaví po uzávěrce 
přihlášek. Jezdci bez postižení nemusí být stejného pohlaví jako ostatní členové týmu. 

iii. Týmy startují v intervalech 30 sekund.  

iv. Jezdci týmu se společně postaví na startovní/cílovou čáru a společně zahájí závod. Jezdci 
si přitom mohou vybrat, zda se při startu budou dotýkat země jednou nebo oběma 
nohami, či vůbec. 

v. Odpočítávání času je zahájeno v okamžiku, kdy první jezdec týmu překročí startovní čáru. 
Odpočítávání času je zastaveno v okamžiku, kdy třetí jezdec týmu překročí cílovou čáru. 

vi. Vyhodnocení proběhne na základě dosažených týmových časů podle pohlaví a dále podle 
účastníků se závodním kolem, resp. bez závodního kola. 

 
b) Silniční závod zahrnuje hromadný start. Cyklisté mohou odstartovat v silničním závodě na 8 km a 
16 km. 

 
i. Startovní signál je dán pistolí, píšťalkou nebo jiným akustickým signálem. Posledních pět 

vteřin je výrazně slyšitelně odpočítáváno.  

ii. Závod je ukončen v okamžiku, kdy do cíle vjede poslední jezdec. 

iii. Výjimkou je případ, že se rozhodčí domnívá, že mezi jezdci panuje příliš velký rozdíl v 
rychlosti. V takovém případě může rozhodčí závod předčasně ukončit. 

iv. Hlavním trenérům ani ostatním členům delegace není dovoleno doprovázet sportovce 
během soutěže vozidlem (osobní automobil, motocykl, jízdní kolo). Mohou dohlížet na své 
sportovce mimo trať.  

v. Dále je během soutěže trenérům, resp. třetím osobám zakázáno podávat sportovcům z 
kraje silnice občerstvení. 

vi. Nebude-li jinak vyžadováno, jezdci musí nosit své startovní číslo viditelně připevněné na 
řídítkách a na zádech. 

vii. Před závodem bude účastníkům umožněno si prohlédnout trasu. 

 
c) Vyhodnocení silničních závodů 

 
I. Vyhodnocení proběhne odděleně podle pohlaví (m/ž) a dále podle účastníků se závodním 

kolem, resp. bez závodního kola. 
II. Pro umístění je rozhodující pořadí vjezdu do cíle. 

III. Zaprotokolování časů při silničních závodech slouží pouze ke kontrole absolvovaných kol. 
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2. Vybavení 

 
a) Jezdci i trenéři musí během tréninku a soutěže nosit přilby. Přilby by měly splňovat bezpečnostní 
normy cyklistické federace (norma ANSI nebo SNELL).  Přinejmenším pak platné bezpečnostní 
předpisy příslušné země, ve které soutěž se koná. 

b) Všechna jízdní kola musí být před tréninkem a soutěží zkontrolována podle platných 
bezpečnostních předpisů země, ve které se soutěž koná (v Německu BDR – Svaz německých 
cyklistů). Pokud upravené kolo neodpovídá těmto předpisům, odpovídá za posouzení vhodnosti 
jízdního kola soutěžní porota / ředitel závodu.  Mezi upravená kola patří lehokola, tříkolky pro dospělé, 
jízdní kola s opěrnými koly nebo s dalšími schválenými změnami. Jízdní kola ve špatném stavu mohou 
být organizátory cyklistické soutěže odmítnuta. 

c) Sportovci používají svá vlastní kola podle vlastního výběru. Tříkolky budou poskytnuty 
zúčastněnými institucemi. Jedno kolo nesmí společně používat více sportovců. 

d) Jízdní kola budou před první soutěží zkontrolována soutěžní porotou / ředitelem závodu z hlediska 
bezpečnosti. 

e) Během celého závodu musí být zajištěna profesionální lékařská pomoc. Ředitel závodu/pořadatel 
musí mít přístup k nouzovému komunikačnímu systému (vysílačka/telefon). Doporučuje se nouzové 
vozidlo na místě.  

f) Sportovci, jejichž jízdní kola mají mechanický problém, mohou vyměnit jakoukoliv část jízdního kola 
nebo celé kolo, pokud je to nutné k dokončení závodu. 

g) Sportovci, kteří se po pádu nebo technickém problému vrátí na kolo, je povoleno roztlačit až na 3 
m.  Nesmějí dále pokračovat bez jízdního kola. V případě pádu nebo mechanického problému mohou 
však přeběhnout s jízdním kolem přes cílovou čáru, za předpokladu, že zůstanou na trati. 

g) Sportovci musí po celou dobu - i v okamžiku přechodu přes cílovou čáru - držet alespoň jednu ruku 
na řídítkách. 

h) Koučování vysílačkou není během soutěží povoleno.  


