
 

ELIMON ÚSTÍ MTB CUP 2022 
ÚSTÍ NAD LABEM 

 

Termín:                 NEDĚLE 19. 6. 2022 XC (CROS COUNTRY) – STANDARDNÍ TRASA 

Pořadatel:  Bicykl Team Ústí nad Labem 

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

Ředitel hlavního závodu:  Mgr. Jan Vácha 

Registrace:      Elektronicky (nejpozději do 20:00 hod v pátek) na       
www.ustimtbcup.cz (pozor na vyplnění správný ročník a pohlaví)   nebo na místě      
maximálně 30 minut před startem kategorie! 
   ROZHODUJÍCÍ PRO ZAŘAZENÍ DO KATEGORIE JE ROČNÍK NAROZENÍ!!!! 
 
Prezentace:      Klub Pohoda na Střížáku, nad prostorem startu a cíle 
     Přihlásit se je možné maximálně 30 minut před startem kategorie! 
     U prezentace je potřeba vyplnit registrační lístek a podpisem potvrdit souhlas 
     s účastí v závodě a správnost údajů. 
 
Šatny: Nejsou k dispozici, možno se převléknout v Klubu Pohoda.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Harmonogram 

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

POZOR: ČAS STARTU JE ORIENTAČNÍ A MŮŽE SE POSUNOUT 
START KATEGORIÍ       předpokládaný počet okruhů 
 
10:00  Bobíci   3 – 4 let  (*2019 - 18)   
10:20  Naděje I  5 – 6 let  (*2017 - 16)   
10:40  Naděje II  7 – 8 let (*2015 - 14)   
11:00   Naděje III  9 –10 let  (*2013 - 12)   
11:30   Odrážedla 0 – 3 let  (*2022 - 19)   
  (chlapci a dívky startují oddělení pouze v případě nízkého počtu startujících v dané 
  kategorii můžou být na startu sloučeni) 
 
11:40   Žáci I (chlapci, dívky)  11 – 12 let  (*2011 - 10)     
 (11:42)  Žáci II (chlapci, dívky)  13 – 14 let (*2009 - 08)  
  (v případě velkého počtu startujících budou rozděleni do 2 startů 2 minuty po sobě) 
 
12:30  Vyhlášení dětských kategorií 
  Dívky a chlapci se vyhlašují zvlášť, kromě odrážedel 
 
         
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                      
14:00  Veteráni I  30 – 39 let                     
14:00  Veteráni II  40 – 49 let                     
14:00  Veteráni III   50 – 59 let                      
14:00   Veteráni IV      od 60 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 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 
 
 
 
 
 



 
                     Pro dnešní závodní den jsme si pro vás a hlavně pro děti,  připravili 
malé zpestření v podobě dětského štafetového závodu. Závod je určen pro závodníky s kategorií N III, 
Ž I, Ž II. Závodit se bude na  středním, tedy červeném okruhu, na kterém každý pojede jeden závodní 
okruh, kdy po projetí cílem plácnutím vyšle do závodu dalšího člena týmu. Startovat budou 4členné  
týmy, které mohou mít   různou týmovou příslušnost. Každý štafetový tým musí  být zastoupen   
MINIMÁLNĚ jedním závodníkem s kategorie N III, MAXIMÁLNĚ dvěma závodníky s kategorie Ž II a 
MINIMÁLNĚ jednou  závodnicí.              

ŠTAFETOVÝ ZÁVOD 4 ČLENNÝCH TÝMŮ 

                                                          PRAVIDLA 
Prezentace do závodu bude možná až OD 12:00 hod.!!! 

Start závodu cca v 13:15 – 13:30 hod. Po vyhlášení dětských závodů. 

Startovné  200 Kč,- za celý štafetový tým.  

Štafetový závod se pojde po trati pro kategorie N III, každý závodník pojede jedno kolo. 

Štafetový tým může být složen  napříč jednotlivými závodními týmy (každý závodník může být 
z jiného týmu). 

Složení 4členého týmu  :               Minimálně jeden závodník z kategorie  N III 

                                                           Maximálně dva závodníci z kategorie Ž II 

                                                           Minimálně jedna závodnice 

Pořadí,  v jakém budou startovat jednotliví závodníci daných týmů, musí být nahlášeno již při 
registraci  a podle toho budou mít  přidělena startovní čísla.  

Vyhlášení proběhne hned po dojetí štafetového závodu.  

Případné dotazy na Robert Jílek 775185980 

 
 
 

Startovné 
Odrážedla    –    50,-  Kč 
3 – 10 let      –   80,-  Kč    
11 – 18 let    -   100,- Kč 
Od 19 let      –  250,- Kč 
TÝMOVÁ ŠTAFETA – 200,- Kč 

 

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

Ceny 
Věcné ceny pro první 3 v každé kategorii 
V dětských kategoriích diplom pro všechny zúčastněné.  



 
 
 

Bodování 
Bodové ohodnocení podle umístění v cíli je následující: 
1. 75 bodů  11. 32 bodů  21. 15 bodů  31. 5 bodů 
2. 65 bodů  12. 30 bodů  22. 14 bodů  32. 4 bodů 
3. 60 bodů  13. 28 bodů  23. 13 bodů 33. 3 body 
4. 55 bodů  14. 26 bodů  24. 12 bodů  34. 2 body 
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 
 
V případě rovnosti počtu bodů rozhoduje: 
1. Počet lepších umístění 
2. Vyšší počet dokončených závodů 
3. Lepší umístění v posledním závodě 
 
 

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 
 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 
 dodržování platných hygienických opatření 


