Cyklostezka Lužnice, z.s., ve spolupráci s Nadací
Jihočeské cyklostezky vyhlašuje soutěž

JIHOČESKÁ CYKLOLIGA „LUŽNICE“
Pravidla:
1. Jihočeská cykloliga „Lužnice“ (JCL) je celoroční soutěž cyklistů bez rozdílu věku,
pohlaví nebo výkonnosti. Jedinou podmínkou zapojení do soutěže je bydliště
(trvalé, přechodné či rekreační) v celém povodí Lužnice (samozřejmě včetně všech
jejích přítoků).
2. Soutěž je založená na dobrovolném a pravdivém nahlášení poctivě ujetých
kilometrů.
3. Smyslem soutěže je podpořit zájem účastníků o využívání jízdního kola pro jízdu
do práce, za zábavou či turistikou s převážným využitím značených cyklostezek,
cyklotras i cyklistických cest, ale i ostatních komunikací s minimálním zastoupením
silnic 1. třídy. Cílem je nejen poznávání jihočeské krajiny, obcí a měst v povodí řeky
Lužnice, ale i posilování fyzické a zdravotní kondice účastníků.
4. JCL probíhá celoročně od 1. ledna do 31. prosince a vyhodnocována bude
každoročně vždy k 31. lednu za uplynulý rok, a sice v kategoriích:






žákovská:
juniorská:
elite:
masters:
seniorská:

do 15 let
16 – 21 let
22 – 35 let
36 – 59 let
60 let a více

Na stránkách Klubu českých turistů – odbor Bechyně – záložka spolek „Cyklostezka
Lužnice“ je vedle těchto pravidel umístěn ke stažení i jednoduchý záznamník ujetých
km v načítací excelové tabulce, který slouží zároveň i jako přihláška do soutěže:

http://www.kct.bechynsko.cz/cyklostezka-luznice-zapsany-spolek/
5. JCL má 5 výkonnostních stupňů:






divize:
III. liga:
II. liga:
I. liga:
Extraliga:

přes 1000 km/rok
přes 3000 km/rok
přes 5000 km/rok
přes 7500 km/rok
přes 10000 km/rok

6. Odměny: všichni účastníci, kteří zašlou do 15. ledna následujícího roku
v elektronické podobě vyplněný záznamník, obdrží e-mailem barevný diplom
a celkový tabulkový přehled JCL podle jednotlivých kategorií.
Účastníci, kteří si přejí tištěný barevný diplom a odznak v barevné variantě
odpovídající zařazení do výkonnostního stupně JCL, zašlou na níže uvedený účet
částku 50,-Kč (diplom, odznak, poštovné).
7. Záznamník zasílejte na adresu:
 Václav Průcha, Blatské sídliště 562, 391 81 Veselí nad Lužnicí
 e-mail: pruchavaclav@gmail.com
mobil: 724 164 074
Částku 50,- Kč (diplom, odznak, poštovné) zasílejte na účet číslo: 252 004 905/0300
VS: datum narození obráceně (rok, měsíc, den: osmimístné číslo), SS: ročník soutěže.

