
 
Březovský etapák 
12. ročník závodů horských kol 

 
Pořadatel: CK Team Bike Březová ve spolupráci s  komisí sportu MÚ Březová 
 
Termín:  9. - 10. 6. 2012 
 
Ředitel závodu: Petr Fazekaš 
 
Hlavní rozhodčí: Jan Vokáč 
 
Místo: (příjezd značen) 

 Sobota - Březová u Sokolova, louka a lesní porost nad hasičárnou,  
 Neděle - Březová u Sokolova, areál motokrosu  

 
Organizace:  Jan Vokáč, Petr Ontko, Radek Fišer 
 
Trať: lesní hlinité cesty a louky, pro dětské kategorie připraveny speciální 

nebo zkrácené trati. 
1. SPRINT cca 600m 
2. STRÁŇ cca 3,5km 
3. MOTOKROS cca 2,5km 

 
Startovné:   jednotlivý závod do 6 let 0,- Kč  

do 14 let -      50,- Kč 
                              do 18 let -     60,- Kč 
                           nad 18 let -   100,- Kč  
 
   celý etapák        do 14 let –   60,- Kč 
       do 18 let –  100,- Kč 
                nad 18 let – 150,- Kč 
Rozdělení kategorií: 
 

Děti do 6-ti let 2011 – 2006 Pouze v neděli 
 Děti do 8-mi let 2005 – 2004 
Děti do 10-ti let 2003 – 2002 

Mladší žáci, žákyně 2001 – 2000 
Starší žáci, žákyně 1999 – 1998 

Kadeti, kadetky 1997 – 1996 
Junioři, juniorky 1995 – 1994 

Muži ELITE 1993 – 1983 
 Masters I 1982 – 1973 
 Masters II 1972 – 1961 
 Masters III 1962 - * 

Ženy 1993 – 1977 
Ženy masters 1976 - * 



Starty: 
 

1.etapa         sobota 9.6.2012 
 Děti 8 až kadeti      10,30 (3 rozjížďky) 
 ostatní dle kategorií      11,00 (4 rozjížďky) 

 
2.etapa        sobota 9.6.2012 

 Děti 8 – děti 10       12,00 (1 kolo) 
 Mladší a starší žactvo,     12,15 (2 a 3 kola) 
 Kadeti, masters 3, kadetky, juniorky, ženy, ženy masters  12,45 (5 kol) 
 Junioři muži, a masters 1, 2     13,45 (7 kol) 

 
3.etapa        neděle 10.6.2012 

 Děti 6        10,30 (extra) 
 Děti 8 – děti 10       11,00 (extra 3-5) 
 Mladší a starší žactvo,     12,00 (2 a 3 kola) 
 Kadeti, masters 3, kadetky, juniorky, ženy, ženy masters  12,30 (5 kol) 
 Junioři, muži, masters 1,2     13,30 (8 kol) 

 
 

Hodnocení:   
 Vítězem je závodník s nejnižším součtem časů ze všech etap. 
 Při shodě časů rozhoduje umístění v poslední etapě 
 V celkovém hodnocení bude vyhodnocen pouze závodník jež odjede všechny etapy 
 Závodníkovi, který nebude schopen dokončit nějakou etapu bude v cíli započítán čas 

posledního závodníka kategorie + 5% z tohoto času navíc. 
 V první etapě – sprinty 

o Vítězem první etapy je závodník, jež ze 3 resp 4 rozjížděk získá nejnižší součet 
umístění 

o Dle pořadí etapy bude vždy každému dalšímu závodníkovi připočítány 2s 
oproti závodníkovi před ním. Čas vítěze bude stanoven jako součet časů vítězů 
jednotlivých rozjížděk. (př. První čas 14:02, druhý 14:04, třetí 14:06 …) 

 
Přihlášení:        Pro celý etapový závod předem E-mailem (cktbb@seznam.cz) 

nejpozději do 7.6. do 12,00 hodin.  Zadat jméno, oddíl a kategorii, 
platba a vyzvednutí startovního čísla nutné do 20.minut před vlastním 
startem. Přihlášení na místě + 20 Kč 

 
Pro účast v jedné etapě pak prezentace do 30.minut před startem. 
Kategorie bude samostatně vyhodnocena při minimálním počtu tří 
závodníků. 

 
Ceny:             Medaile, diplom a věcná cena pro první tří závodníky v celkovém 

hodnocení každé kategorie. 
                            Vítězové etapy – diplom a překvapení  
 
Občerstvení: V místě startu 
 
Vyhlášení výsledků: v nejkratší možné době po dojetí závodníků startovní vlny 
 



    Propozice schváleny dne 2. 5. 2012, úprava 24. 5. 2012    Pavel Mareš 
 

Námitky:          Po složení 200,-Kč do 30ti minut po dojezdu kategorii písemně 
hlavnímu rozhodčímu. V případě zamítnutí se částka nevrací. 

 
Nutné pro start:   

 Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. 
 Závodník musí být vybaven plnou přilbou. 
 Závodník je povinen uposlechnout pokynů rozhodčích a pořadatelů. 
 Závodí se dle pravidel ČSC a rozpisu poháru KVSC 

    
Kontakt:       
   Jan Vokáč  telefon 604 207 758 
      e-mail  hummel@seznam.cz  
 
Zdravotnické zajištění:  MUDr. Weilgumy,  MUDr. Fišerová 
 
Ubytování: Zájemci o ubytování mohou nahlásit své požadavky kontaktním 

osobám. Je možné zajistit ve vlastních spacácích ve škole na Březové či 
ve vlastním stanu v místě sobotního závodění (max.50 Kč, na 99% 
zadarmo) nebo penzion v ceně do 450 kč / os. (objednávky nejpozději 
do 6.6.) 

 
Poznámky:  

 Změny v programu vyhrazeny. 
 Závodník se může zúčastnit i pouze jedné etapy, ale bez nároku na 

zařazení do celkového hodnocení. 
 Děti 6 jedou pouze samostatný závod v neděli 

 


