
 

ELIMON ÚSTÍ MTB CUP 2021 
ÚSTÍ NAD LABEM 

 

Termín:                 NEDĚLE 3. 10. 2021 MARATON ADOLFOVSKÝ DVŮR 

Pořadatel:  Bicykl Team Ústí nad Labem 

Místo:  Adolfov (v Krušných horách) 
https://mapy.cz/zakladni?x=13.9053708&y=50.7354299&z=17&source=traf&id=55432 

Ředitel závodu:  Mgr. Jan Vácha 

Prezentace:      V místě závodu – poblíž startu – bude označeno 
     Přihlásit se je možné maximálně 30 minut před startem kategorie! 
 
Hygienická opatření:  Dle COVID 19 PROTOKOLU a dle nařízení pro pořádání akce do 1000 osob ve venkovním 

 volném prostranství a dle aktuálně platných vládních opatření 

Šatny: Nejsou k dispozici.  

Parkování:     Parkovat je možné v místě závodu na centrálním parkovišti. 

Po dokončení závodu bude slavnostní vyhlášení celkového pořadí 

 za celý seriál ELIMON ÚSTÍ MTB CUP!!! 

Popis trasy závodu 
 
Všechny kategorie pojedou po lesních cestách, přes kořeny a šišky a místy po travnatých cestách. 
Trasa závodu je bez technických pasáží nebo náročných sekcí a je opravdu vhodná i pro HOBBY jezdce. Náročnost si 
každý určí sám svou rychlostí. 

Značení 
Na trase závodu bude využito značení pomocí fáborů ze značící pásky, šipkami v barvách dle kategorií, popřípadě 
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 pořadatelská služba.  

Startovné 
Odrážedla       50,-  Kč 
3 -10 let                80,-  Kč 
11 -18 let            100,- Kč 
Od 19 let        250,- Kč 

 
Startovné obsahuje 
Startovní číslo, výsledkový servis, kompletní zabezpečení tratě, zdravotní zajištění, zveřejnění fotografií na internetu. 

Ceny 
Věcné ceny, medaile a diplomy pro první 3 místa v každé kategorii.  
V kategorii Odrážedla diplomy do 5 místa a medaile do 3místa. 
Pro všechny dětské závodníky malé věcné ceny a pro všechny závodníky Pamětní list za účast a dárek za účast. 
 



 
 

 

 

Harmonogram 

Od 9:00  registrace závodníků – uzávěrka registrace nejpozději 30 minut před začátkem daného závodu 
 
START KATEGORIÍ a délka tratí – dopolední starty 
 
10:00  Bobíci 3 – 4 let (*2018 - 17)   1 x okruh cca 400 m (zkrácený okruh 1KM) 
10:20  Naděje I 5 – 6 let (*2016 - 15)   1 x   OKRUH 1 Km   
10:40  Naděje II 7 – 8 let (*2014 - 13)   3 x   OKRUH 1 Km   
11:00  Naděje III 9 –10 let (*2012 - 11)  2 x   OKRUH 3 Km   
11:30  Odrážedla 0 – 3 let (*2021 - 18)  Startovní rovinka v protisměru 
 
(chlapci a dívky startují v každé kategorii společně) 
  
11:40  Žáci I (chlapci, dívky) 11 – 12 let (*2010 - 09)   3 x   OKRUH 3 Km   

Žáci II (chlapci, dívky) 13 – 14 let (*2008 - 07) 4 x   OKRUH 3 Km   
 

(chlapci a dívky startují v každé kategorii společně) 
 
12:50 Vyhlášení dětských kategorií Dívky a chlapci se vyhlašují zvlášť, kromě odrážedel  
 
START KATEGORIÍ a délka tratí – odpolední starty 
 
14:00 Kadeti, Kadetky 15 – 16 let   4 x   OKRUH 6 Km   
14:00 Junioři, Juniorky 17 – 18 let   5 x   OKRUH 6 Km   
14:00 Ženy od 19 let 14:00 Muži 19 – 29 let 5 x   OKRUH 6 Km   
14:00 Veteráni I 30 – 39 let    5 x   OKRUH 6 Km   
14:00 Veteráni II 40 – 49 let    5 x   OKRUH 6 Km   
14:00 Veteráni III 50 – 59 let    4 x   OKRUH 6 Km   
14:00 Veteráni IV od 60 let    4 x   OKRUH 6 Km   
 
 

(všichni startují společně) Místo startu je mimo areál závodu a sice parkoviště SKI centra Telnice 
Zaváděcí kopec měří 2 km 

Na společný start se všichni startující přesunou společně. Budou k tomu vyzváni moderátorem závodu. 
Vyhlášení dospělých kategorií 30min po dojezdu posledního závodníka 

 
ZÁVOD NENÍ OKRUHOVÝ A NEPLATÍ PRAVIDLO O STAŽENÍ ZÁVODNÍKA PŘI PŘEDJETÍ O JEDEN ČI VÍCE 

OKRUHŮ. KAŽDÝ ZÁVODNÍK DOKONČÍ ZÁVOD (MARATON) V CELÉ DÉLCE. 
 
BODOVÁNÍ 
 ohodnocení podle umístění v cíli je následující: 
1. 75 bodů  11. 32 bodů  21. 15 bodů  31. 5 bodů  V případě rovnosti počtu bodů rozhoduje: 
2. 65 bodů  12. 30 bodů  22. 14 bodů  32. 4 bodů  1. Počet lepších umístění 
3. 60 bodů  13. 28 bodů  23. 13 bodů 33. 3 body  2. Vyšší počet dokončených závodů 
4. 55 bodů  14. 26 bodů  24. 12 bodů  34. 2 body  3. Lepší umístění v posledním závodě 
5. 50 bodů  15. 24 bodů  25. 11 bodů  35. 1 bod 
6. 45 bodů  16. 22 bodů  26. 10 bodů 
7. 40 bodů  17. 20 bodů  27. 9 bodů 
8. 38 bodů  18. 18 bodů  28. 8 bodů 
9. 36 bodů  19. 17 bodů  29. 7 bodů 
10. 34 bodů  20. 16 bodů  30. 6 bodů 



 
 
 
 
 

 

Zdravotnický dozor 
Odborný zdravotnický dozor 

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 
 Při nedojetí závodu nebude závodník bodován 
 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 
 Závod má charakter veřejné sport. akce a pořadatelé nenesou odpovědnost za případné  

       pořízení a zveřejnění fotografií, videí a dokumentů jinou osobou 
  Se zpracováním osobních údajů v rámci GDPR souhlasíte podpisem na registračním lístku 
 Pořadatelé neodpovídají za škody a ztráty vzniklé během závodu 
 Změna propozic vyhrazena 
 

OKRUHY: 
 

 



 

 

 

 

 
 

 


