
ČESKÁ CYKLOLIGA – ČCL  
dobrovolná soutěž pro všechny cyklisty 

 
Česká cykloliga je celoroční víceletá soutěž cyklistů bez rozdílu věku, pohlaví, 

národnosti, výkonnosti či handicapu. Je založená na dobrovolném a pravdivém 
nahlášení poctivě ujetých   kilometrů. 

Smyslem soutěže je podpořit zájem využívat jízdní kolo pro jízdu do práce, za 
zábavou či turistikou s využitím cyklotras a cyklostezek. Cílem je univerzální rozšíření 
alternativní dopravy, posílení fyzické a zdravotní  kondice co nejširší populace.  

ČCL  probíhá celoročně od 1.ledna do 31.prosince.  Vyhodnocena bude 
každoročně vždy k 31.lednu. Jednou za 3 roky bude vyhodnocení v kategoriích: 
žákovská 10 – 15 let, juniorská 16 – 21 let, dospělí 22 – 33 let, masters 34 – 57 let a 
senioři 58 let a více. Další  kategorie  je RODINNÁ – vždy minimálně dvě osoby a 
součet km.  
Na stránkách KČT bude umístěna přihláška do  ČCL ke stažení. 

       ČCL má  5  stup ňů:   III. liga      900  km  

                                        II. liga      1 800 km 
                                     I. liga      3  600  km 
                                   Extraliga     7 200  km 
                                   Superliga   12 0 00  km 

Všichni účastníci obdrží každý rok barevný diplom a odznak. Začínající 
účastník obdrží odznak v základní barv ě zdarma a každý další rok odznak 
v ceně 30,-  Kč v jiné barevné variant ě. V ceně je zahrnut pěkný barevný diplom a 
ražený barevný odznak, kde bude zvýrazn ěn výkonnostní stupe ň. Každý účastník 
má možnost zakoupení  PAMĚTNÍ  KARTY  Cesty ke hvězdám v ceně 25,- Kč.  
 
Hlášení  o ujetých kilometrech zasílejte na adresu:   
 
Ivan Filipec, Jižní 352, 471 27 Stráž pod Ralskem 
e-mail: ivan.filipec@seznam.cz   tel: 487 851 465  mobil: 724 209 445 
 
Finanční obnos na účet číslo   222550462 - 0600 
VS -  číslo odboru nebo datum narození  obráceně, SS – ročník soutěže 
 

 
Přehled ČCL bude každoročně umístěn 

na webových stránkách KČT a všem 
zúčastněným zaslán elektronickou poštou. 
V hlášení musí být uvedené jméno, titul, datum 
narození, trvalé bydliště a počet ujetých km. 

Pro statistické účely je třeba rozlišit 
najeté kilometry při sportovních akcích, při 
turistice a ostatních jízdách. Dále je nutné 
uvést roční období, ve kterém byly kilometry 
najety. 
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