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Pohár KvSC 2009 horských kol  
(kalendář závodů, bodování, rozpis) 

 
1. Pohár KvSC 2009 horských kol je dlouhodobá soutěž, která se skládá z devíti 

samostatných závodů pod patronací KvSC (Karlovarského svazu cyklistiky) a je otevřená 
všem účastníkům bez ohledu na členství v ČSC. Základní myšlenkou jejího konání je 
podpora výběru talentované mládeže a vytvoření podmínek pro závodní cyklistiku všech 
věkových skupin v rámci Karlovarského kraje. 

2. Disciplina: MTB XC 
3. Závody v Karlovarském kraji započítávané do poháru KvSC 

pořadové 
číslo 

datum závod pořadatel 

1. 18. 4. Kozí vrchy – čas.MTB         TJ Plamen Chodov 
2. 25. 4. Ašský bláteník MTB LK Jasan Aš 
3.   3. 5. Májový adrenalin MTB XC K.Vary  Cyklo Vondráček 
4. 13. 6. Březovský bike  = Mistrovství KvSC Team Bike Březová 
5. 21. 6.  Chodovský bike MTB TJ Plamen Chodov 
6. 27. 6. Pohár města Ostrova XC Cykloteam Ostrov 
7. 29. 8. Sokotrans MTB Team Bike Březová 
8. 19. 9.  Chodovský maratón MTB TJ Plamen Chodov 
9. 20. 9.  Na Zelenou horu XC MTB TRI Cheb 

 
4. Závody ČP XC a MČR započítávané do poháru KvSC 

 jen v kategoriích: st.žactvo, kadeti/kadetky, junioři, juniorky 
 bodování podle klíče viz bod 5. 

16. 5. ČP XC Bystřice pod Hostýnem 
30. 5. ČP XC Česká Kamenice 
6. 6. ČP XC Okrouhlá u Boskovic 
20. 6. ČP XC Teplice 
18. 7. MČR XC MTB K. Vary 
22. 8. ČP XC Kutná hora 
 
5. Bodování poháru KvSC  

 body za umístění ze závodů v Karlovarském kraji započítávaných do poháru KvSC: 
 

Místo Body Místo Body 
1. 30 11. 9 
2. 27 12. 8 
3. 24 13. 7 
4. 22 14. 6 
5. 20 15. 5 
6. 18 16. 4 
7. 16 17. 3 
8. 14 18. 2 
9. 12 19. 1 

10. 10 a další 1 
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 body za umístění v Mistrovství KvSC započítávaných do poháru KvSC: 
pro kategorie - st. žáci, st. žákyně, kadeti, kadetky, junioři, juniorky 
 

Místo Body Místo Body 
1. 36 11. 15 
2. 33 12. 14 
3. 30 13. 13 
4. 28 14. 12 
5. 26 15. 11 
6. 24 16. 10 
7. 22 17. 9 
8. 20 18. 8 
9. 18 19. 7 

10. 16 20. 5 
  další 3 

 
Do celkového hodnocení se započítá 6 nejvyšších bodových zisků ze závodů 
uvedených v tabulce v bodě 3. 

 
 body za umístění ze závodů ČP XC a MČR započítávaných do poháru KvSC: 

do celkového hodnocení se započítají bodové zisky ze závodů uvedených v tabulce v 
bodě 4. takto: 

1. započítá se nejvyšší bodový zisk z 1 závodu ČP XC  MTB 
1.-15. místo – 15 bodů, 16.-30. místo -10 bodů, 31. a další 5 bodů 

2. započítá se bodový zisk z MČR XC MTB  
1.-15. místo -  30. bodů, 16.-30. místo -  20. bodů, 31. a další 10 bodů 
 

 průběžné pořadí (pro účely řazení na start v závodech s hromadným startem) určuje 
celkový aktuální bodový zisk ze všech absolvovaných závodů 

 při rovnosti bodů rozhodují o průběžném i konečném pořadí následující kritéria (jejich 
váha je určena pořadím): 

1. větší počet prvních míst 
2. lepší umístění na Mistrovství KvSC 
3. větší počet druhých, resp. třetích, čtvrtých, atd. míst 

 
6. Kategorie a celkové výsledky: 

 Pohár KvSC 2009 je určen pro tyto věkové kategorie: 
Mladší žáci, žákyně 1999 – 1997 

Starší žáci, žákyně 1996 – 1995 

Kadeti, kadetky 1994 – 1993 

Junioři, juniorky 1992 – 1991 

Muži ELITE 1990 – 1980 

Masters I 1979 – 1970 

Masters II 1969 – 1960 

Masters III 1959 - * 

Ženy do 35 1990 – 1974 

Ženy masters 1973 - * 
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 pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození, resp. rok dosažení daného věku 
 celkové výsledky kategorie se vyhlašují bez omezení počtu účastníků 
 v celkových výsledcích poháru bude uveden závodník, který dokončil minimálně 3 

závody uvedené v bodě 3 
 do celkového hodnocení Poháru budou zařazeni pouze ti účastníci, kteří předloží 

nejdéle při posledním závodu poháru průkaz člena ČSC - tato podmínka neplatí pro  
děti do 15 let (žákovské kategorie) 

 vyhlášení celkových výsledků proběhne dle dispozic KvSC, nejdéle však 
do 31. prosince 2009 

 první tři závodníci celkového pořadí v každé kategorii získávají diplom, vítězové 
kategorií dále získávají pohár KvSC 

 
7. Doporučené délky tratí pro závody v Karlovarském kraji 

Kategorie délka km cca. čas vítěze cca. 
děti do 6 ti let  cca. 1 km  
děti 7 - 9 let cca. 2 km  
mladší žáci, mladší žákyně 10 - 12 let cca. 3 - 4 km 8 – 12 min. 
starší žákyně 13 – 14 let   5 – 6 km 12 – 18 min. 
starší žáci 13 – 14 let  
kadetky 15 – 16 let 6 – 8 km 20 – 30 min. 

kadeti 15 – 16 let 8 – 10 km 30 – 40 min. 
ostatní -     délky volit především podle   

možností tratí a pořadatelů 15 –30 km 60 – 120 min. 

 
8. Doporučený časový harmonogram závodů:  

 následující tabulka obsahuje doporučení pro společné starty kategorií a doporučené 
řazení kategorií do vln při společném startu  

 zvláštní doporučení: start nejmladších kategorií (děti do 6 ti let, děti 7 - 9 let a ml. 
žactvo) nezařazovat na úvod, ale doprostřed časového pořadu startů  

 v tabulce je zároveň uveden přehled kategorií pro rok 2009 

kategorie ročník narození Start 
(v závorce čísla vln) 

Děti do 6 ti let * - 2003 11,15 

Děti 7 - 9 let 2002 – 2000 11,25 

Mladší žáci, žákyně 1999 – 1997 11,40 

Starší žáci, žákyně 1996 – 1995 10,00 (2), (8)  

Kadeti, kadetky 1994 – 1993 10,00 (1), (7) 

Junioři, juniorky 1992 – 1991 12,00 (2), 10,00 (5) 

Muži ELITE 1990 – 1980 12,00 (1) 

Masters I 1979 – 1970 12,00 (3) 

Masters II 1969 – 1960 12,00 (4) 

Masters III 1959 - * 12,00 (5) 

Ženy do 35 1990 – 1974 10,00 (4) 
Ženy masters 1973 - * 10,00 (6) 

Příchozí Bez omezení 1990- 10,00 (3) 
Tandem Bez omezení 10,00 (9) 

 
9. Doporučené průjezdy cílem: 

 pro kategorie od ml.žáků/žákyň po kadety/kadetky volit stavbu trati tak, aby 
závodníci absolvovali aspoň 2 kola (tj. aspoň 2 průjezdy cílem) 
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 tratě pro kategorie od dětí až po starší žáky/-ně volit tak, aby byla celá trasa 
snadno dostupná a pokud možno přehledná – aby se tím eliminoval problematický 
návrat při defektu a včas se mohla poskytnout pomoc při zranění a zároveň to 
usnadnilo značení tratí 

10. Řazení na startu v pohárových závodech s hromadným startem: 

 závodníci se řadí vždy v rámci své kategorie, pokud startuje více kategorií 
najednou, kategorie startují ve vlnách, doporučený minimální časový odstup vln je 
20 – 60s 

 v prvním závodě poháru, pokud tento není časovkou a pokud je třeba vytvořit více 
než 1 řadu, zaujímají závodníci místo na startu podle pořadí z minulého ročníku 
poháru takto 
o nejprve prvních 10 závodníků pořadí z minulého ročníku poháru v dané 

kategorii 
o dále z prvních 5 závodníků pořadí z minulého ročníku poháru, kteří 

přestoupili z nižší  kategorie 
o další závodníci zaujmou místa v rámci své kategorie (vlny) za závodníky 

z předchozích dvou bodů bez určení pořadí 
 od 2. závodu se závodníci kategorií od ml.žáků/žákyň výše (tj. těch, kteří bodují do 

poháru KvSC) řadí podle aktuálně dosaženého počtu bodů z pohárových závodů 
daného roku 

 řazení na startu zajišťuje pořadatel, který do startovní listiny při prezentaci uvede i 
aktuální pořadí závodníka v poháru podle průběžných výsledků dodaných KvSC 

 pořadatel umisťuje závodníky na startu do vln podle kategorií, ve kterých startují   
 místo na startu určí pořadatel závodníkovi v rámci jeho kategorie podle pravidla 

„nejvýhodnější místo pro závodníka s nejvyšším počtem bodů nebo si závodník 
vybere jiné volné místo“. Pořadatel vyvolává závodníky na start podle pořadí 
v poháru 

 pořadatel také určuje maximální počet závodníků, kteří mohou startovat z 1 řady 
 závodníci bez bodů z poháru zaujmou místa v rámci své kategorie (vlny) za 

závodníky s body bez určení pořadí 
 
11. Technická pomoc během závodu: 

 při závodě je povolena technická pomoc za následujících podmínek: 
o je povolena výměna jakékoliv části kola 
o technická pomoc je povolena kdekoliv na trati, nesmí však dojít k narušení 

průjezdnosti tratě 
o oprava i výměna kola se provádí mimo trať  
o v případě porušení tohoto pravidla následuje diskvalifikace závodníka/ce. 

 
12. Startovné:  

 doporučené maximum pro předem přihlášené:    
do 12 ti let  20,- Kč,  
do 18 ti let  50,- Kč,  
ostatní podle určení pořadatele.  

Přihlášky požadovat do středy před závodem (zlevněné startovné), pro 
nepřihlášené plné startovné dle pořadatele 

 

13. Pokyny pro startující:  

 startující se závodů účastní na vlastní nebezpečí 
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 závodníci jsou povinni používat homologovanou přilbu a kolo v řádném 
technickém stavu 

 startující jsou povinni řídit se příslušnými pravidly ČSC, soutěžním řádem pro 
závody horských kol, tímto rozpisem, propozicemi vydanými pro jednotlivé 
závody, pokyny organizátorů a rozhodčích 

 
14. Povinnosti pořadatelů:  

 pořadatel zpracuje propozice svého závodu v souladu s pravidly ČSC a 
dohodnutými zásadami pro tuto soutěž, uvedenými v tomto rozpisu a nejpozději 
do 30 dnů před závodem je zašle na elektronické adresy cyklopm@seznam.cz, 
hummel@seznam.cz a kvsc@bikeri.cz ke schválení. Schválené propozice budou 
obratem odeslány na www.bikery.cz a zpět pořadateli, který zajistí jejich distribuci 
mezi oddíly a kluby KvSC  

 propozice pro jednotlivé závody musí obsahovat náležitosti uvedené ve vzorových 
propozicích (viz příloha 1) 

o součástí propozic musí být klauzule o tom, že závodník startuje na své 
vlastní nebezpečí, že je povinen pro závod použít ochrannou přilbu, mít 
kolo v dobrém technickém stavu, a dále, že mu je znám jeho zdravotní stav 
a nic nebrání tomu, aby se závodu zúčastnil. 

o pořadatel v propozicích uvede: 
ředitele závodu, který je zodpovědný za organizaci a technické zajištění 
závodu, po celý průběh závodu je přítomen a je připraven řešit vzniklé 
situace; 
hlavního rozhodčího závodu, který je po zahájení závodu zodpovědný za 
jeho průběh, po skončení závodu za řádné zpracování výsledků a 
rozhoduje o protestech  

 pořadatel zajistí na dobu konání závodu kvalifikovanou zdravotní službu 
 pořadatel závodu s hromadným startem zajistí řazení na startu podle bodu 10 
 pořadatel provede vyhlášení výsledků v co nejkratší době po dojezdu kategorie, 

nebo pokud nelze z organizačních důvodů jinak, vyhlásí kategorie od nejmladších 
po kadety/kadetky co nejdříve po dojezdu poslední z těchto kategorií. Zásadně 
nepřípustné je vyhlášení všech kategorií až po dojezdu všech závodníků!  

 doporučení:  odměnit každého startujícího v kategoriích dětí od nejmladších do  
12-ti let (po ml. žactvo) drobnou věcnou cenou nebo sladkostí 

 pořadatelé jednotlivých závodů zajistí vyvěšení billboardu KvSC v prostoru 
vyhlášení vítězů – nutno vyžádat k zapůjčení před závodem u VV KvSC 

 pořadatel dle svých možností zajistí zveřejnění výsledků a případně i fotografií 
v regionálním tisku 

 pořadatel zpracuje výsledky závodu v elektronické podobě a zašle je nejpozději 
do 3 dnů od ukončení závodu na elektronické adresy cyklopm@seznam.cz, 
hummel@seznam.cz a kvsc@bikeri.cz ke zpracování průběžného pořadí, a na 
web@bikeri.cz  ke zveřejnění na internetových stránkách KvSC (vzory startovní a 
výsledkové listiny viz příloha 2) 

 
15. Povinnosti VV KvSC:  

 VV KvSC zpracovává na základě výsledků dodaných pořadateli závodů průběžné 
pořadí Poháru KvSC  

 VV KvSC zajistí distribuci průběžného pořadí pořadatelům závodů s hromadným 
startem tak, aby tito mohli zajistit řazení na startu podle bodu 10 

 VV KvSC dodá pořadateli transparent vypisovatele Poháru KVSC 


