
 

KRAJSKÝ PŘEBOR MTB XCO ÚSTECKÉHO KRAJE 
2020 

 

Termín:                   NEDĚLE 21. 6. 2020 XC (CROS COUNTRY) 

  

Pořadatel:   Bicykl Team Ústí nad Labem z. s.  bicyklteam@gmail.com 

Místo:   Střížovický vrch, Ústí nad Labem (50.6734250N, 13.9930472E) 

Ředitel závodu:   Mgr. Jan Vácha, 776062151 

Hlavní rozhodčí:   Pavel Živný 

Prezentace:       Klub Pohoda na Střížáku, nad prostorem startu a cíle 
      Přihlásit se je možné maximálně 30 minut před startem kategorie! 
 
Šatny:  Nejsou k dispozici, možno se převléknout v Klubu Pohoda.  

Hygienická opatření:  Budou usměrněny informací v místě závodu dle vládních nařízení a uvolnění 
 opatření. K dispozici bude dezinfekce a bude prováděna kontrola rozestupů 
 včetně kontroly používání roušek 

Parkování:      Parkovat je možné nad Klubem Pohoda na Střížáku, na vyhrazených místech. 

Předpis:   Závodí se podle pravidel ČSC a rozpisu tohoto závodu 

Podmínka účasti:   Platná licence ČSC pro rok 2020 

Námitky:  Podle pravidel ČSC 

Zdravotní zajištění:  Záchranná služba – záchranáři (odborný zdravotnický dozor) 

Harmonogram 

Od 9:00  registrace závodníků – uzávěrka registrace nejpozději 30 minut před začátkem  
daného závodu 

 
START KATEGORIÍ 
         
11:40   Mladší Žáci 11 – 12 let  (*2009 - 08)     
 
11:40   Starší Žáci 13 – 14 let (*2007 - 06)  
 
12:30  Vyhlášení žákovských kategorií 
 
START KATEGORIÍ 
       
14:00   Kadeti, Kadetky  15 – 16 let                    
14:00  Junioři, Juniorky 17 – 18 let                    
14:00  Ženy       od 19 let                     
14:00  Muži    19 – 29 let                     
                    
Vyhlášení dospělých kategorií 30min po dojezdu posledního závodníka 
 



 

 
 
 

Popis trasy závodu 
 
Technický XC okruh po lesních cestách, louce a šotolině. 
 

Značení 
Na trase závodu bude využito značení oranžovými šipkami sprejem na zemi, pevných bodech (stromy, 
sloupy, silnice atd.). Dále budou použity PVC pásky s nápisem ELIMON. V nejistých úsecích bude 
průběh trasy řídit rozhodčí.  

Trasy a počty okruhů  
 
Bude upřesněno v místě startu 
 

Startovné 
11 – 18 let    -   100,- Kč 
Od 19 let      –  250,- Kč 

 

Startovné obsahuje 
Startovní číslo, výsledkový servis, kompletní zabezpečení tratě,  zdravotní zajištění po celou dobu  
závodu 

Ceny 
Věcné ceny pro první 3 v každé kategorii, Medajle (poháry, Diplom, drobný věcný dar 
 

Podmínky závodu 

 Účast na závodech jen na vlastní nebezpečí 
 Závodníci absolvují počet kol předepsaných pro jednotlivé kategorie 
 V případě dojetí posledního závodníka prvním se ze závodu nestahuje 
 Závodníci mladší 18 let startují pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce 
 Startovné je splatné při registraci na místě 
 Cyklistická přilba je povinná pro každého závodníka 
 Každý závodník obdrží startovní číslo, které si připevní na řídítka kola 
 Není možné startovat ve více kategoriích.  
 Závod se koná za každého počasí 
 Pořadatelé si vyhrazují právo používat jména a fotografie závodníků pro propagační účely 
 Pořadatelé neodpovídají za škody a ztráty vzniklé během závodu 
 Změna propozic vyhrazena 

 


