PRAVIDLA V PŘEBORU ČESKÉ REPUBLIKY V CYKLOTURISTICKÉ AKTIVITĚ (PCA).
Pravidla PCA schválená na zasedání Sekce cykloturistiky (SCT) ÚV KČT dne 9.12.2018, s
platností od 1.1.2019.
Účastníci soutěže PCA musí přesně dodržovat schválená pravidla soutěže. Neučíní-li tak,
nebudou v daném roce zařazení do vyhodnocení PCA.
1. Základní ustanovení.
a) PCA vyhlašuje SCT ÚV KČT jako veřejnou soutěž pro všechny zájemce o jízdu na
kole bez
ohledu na to, zda jsou členy KČT či jiných organizací, nebo i neorganizování.
b) PCA je celoroční soutěž cykloturistů, probíhající v termínu od 1. ledna do 31. prosince
každého roku. Započitávají se všechny kilometry absolvované na oddílových akcích v
rámci všech forem
jízdy na kole, s minimálně dvoučlennou skupinou cyklistů. Vyjímku tvoří veřejně přístupné
akce (např. akce pořádané odbory KČT) kde je možná účast i jednotlivce. Nezapočitávají
se kilometry absolvované na tréninkových jízdách, cestách do zaměstnání a akcích
podobného charakteru.
c) Pro členy KČT je výsledková listina PCA dokladem pro zisk „výkonnostního odznaku
cykloturistiky“.
d) Pro výkonnostní turistiku (PCA) je možné používat pouze jízdní kolo poháněné vlastní
siloucyklistu bez dalšího jiného pohonu.
2. Kategorie pro hodnocení PCA a bonus za nastoupané metry.
a) Kategorie:
Mladší žáci a žákyně
do 10 let
Žáci a žákyně
od 11 do 14 let
Dorostenci a dorostenky od 15 do 18 let
Muži a ženy
od 19 do 50 let
Senioři a seniorky
od 51 let
Oddíly/odbory
součet kilometrů za oddíl/odbor
b) Každý účastník soutěže PCA je po celý rok hodnocen v jedné kategorii. Rozhodující pro
zařazení do příslušné kategorie je pouze rok narození.
c) Denní kilometráž pro jednotlivé kategorie není stanovena.
d) Bonus za nastoupané metry je následující: za nastoupaných 200 metrů je možné si
připočítat ke kilometráži 1 kilometr. Započítávají se pouze celé stovky. Stoupání
absolvované trasy zná buď pořadatel či vedoucí akce, nebo si ho turista zjistí sám, např.
odečtením z turistické mapy, použitím GPS, nebo zadáním na Internetových stránkách
(mapy.cz) s vypočítaným stoupáním ve výškovém profilu (www.mapy.cz).
3. Evidence PCA.
a) Evidence účasti a ujetých kilometrů na akcích si provádí každý oddíl/odbor dle svých
zvyklostí na základě hlášenek z akcí, diplomů, výsledkových listin, písemného potvrzení
vedoucího akce, nebo potvrzení od pořadatele. Při počtu ujetých kilometrů nad 5000 za
osobu a rok je soutěžící povinnen na požádání SCT ÚV KČT jménem vyhodnocovatele
PCA tyto hodnověrně doložit prostřednictvím odpovědné osoby oddílu/odboru.
b) Za každý oddíl/odbor mohou v PCA startovat i hosté, kteří se pravidelně zůčastňují jeho
akcí. V daném roce však může každá fyzická osoba soutěžit pouze za jeden oddíl, nebo
odbor.
c) Doporučený formulář VOCT najdete na webových stránkách KČT, SVT:
http://www.kct/cms/sites/default/files/users/user1/dokumenty/vykonostní-turistikametodika-

20171124.pdf
4. Vyhodnocení PCA.
a) Po skončení cyklosezony vyplní oddíl/odbor tabulku (databázi) na PC v prostředí Excel
(formát .xls). Především vyplní sloupec D - ujeté kilometry za daný rok, ale také podle
potřeby i ostatní sloupce (nový soutěžící, nebo i další změny). Noví účastníci se vkládají
do tabulky podle abecedy. Sloupec H – poznámka, specifikace; slouží k uvedení např.
neorganizovaný v KČT, nebo hostujíci a podobně.
A
B C
D
E
F
G
H
Přímení a jméno Titul Rok narození Ujeté km změna Název oddílu/odboru Muž/žena Poznámka, sp.

Při změně příjmení, nebo oddílové příslušnosti účastníka uveďte do sloupce E – změna s
uvedením též předešlého, dřívější ho stavu. Nového účastníka uveďte ve sloupci E –
změna slovem nový/nová. Naposled soutěžil v roce, uvést opět ve sloupci E – změna
formou 0000.
Záznamy do buněk provádějte bez zbytečných mezer, tj. začínejte hned od kraje, mezi
slovy jen jedna mezera a na konci bez mezery.
b) Roční hlášení o ujetých kilometrech zasílejte zpět na SCT v tabulce (databázi) , která
bude každý rok včas zaslána na všechny oddíly/odbory.
c) Hlášení PCA u oddílů/odborů do pěti činných (soutěžících) členů včetně hostů stačí
poslat písemně formou tzv. „ověřené kopie“.
d) „Ověřená kopie“ ujetých kilometrů za dané období je oficiálním potvrzením správnosti
ujetých kilometrů, ověřených výborem oddílu/odboru, s uvedením přesného názvu
oddílu/odboru, s uvedením data a s razitkem a podpisem předsedu oddílu/odboru.
Praktická připomínka: „Ověřená kopie“ je tabulka s uvedením příjmení a jména, titulu,
roku narození, množstvím ujetých kilometrů, změně a pohlaví soutěžícího v Excelu (.xls).
Tu na základě schválení výborem oddílu/odboru podepíše jeho předseda a opatří datem a
razitkem. Tento dokument se oskenuje, nebo ofotí a zašle se elektronicky formou skenu
(PDF), nebo jako obrázek (JPEG ap.) spolu s tabulkou – vyhodnocením PCA v Excelu
(.xls) vyhodnocovateli PCA při SCT ÚV KČT do 20. ledna následujícího roku na emailovou
adresu: jarsys@post.cz.
Dotazy, nebo přihlášení do soutěže PCA posílejte na email jarsys@post.cz , nebo na mobil
605 863 241 (pokud nebude na příjmu, tak SMS).
e) SCT ÚV KČT provede dle Vaších včas došlých úplných hlášení v elektronické formě (s
vyjímkou 4. b) nejpozději do konce února sumarizaci a vyhodnocení PCA. Zpracuje
výsledkovou listinu, vypíše diplomy pro prvních deset oddílů a prvních šest v každé
kategorii a následně po schválení SCT ÚV KČT předá vhodným způsobem zůčastněným
oddílům na emailové adresy a poštou. Kompletní výsledková listina bude zároveň
zveřejněna na webových stránkách KČT https://www.kct.cz/cms/sekce-cykloturistiky
f) Nesplnění byť jen jedné z podmínek uvedených v těchto pravidlech znamená vyloučení
oddílu/odboru ze soutěže PCA v daném roce.
g) SCT ÚV KČT si vyhrazuje právo kontroly zaslaných ujetých kilometrů, kdy zasílatel
poskytne na požádání SCT ÚV KČT kopie účastnických listů a diplomů v elektronické
verzi, dokládající oprávněnost uvedených kilometrů dle bodu 3.a) na adresu dle bodu 4.c).
Na zdokonalování pravidel PCA SCT ÚV KČT neustále pracujeme s cílem co
nejobjektivnějšího hodnocení zaslané kilometráže. SCT ráda příjme konstruktivní
připomínky k pravidlům soutěže PCA.
Děkujeme za dodržování pravidel .
Ing. Jaroslav Sysel MT, člen SCT ÚV KČT, vyhodnocovatel PCA.
Ve Vrbí 445, 594 42 Měřín, jarsys@post, 605 863 241 (pokud nebude na příjmu, tak SMS)

