
Propozice 
Pořadatel: A.M.bike no limits o. s. Karlovy Vary 

Plný název: Jarní Bahno 2012 

Formát: Čtyřdílný seriál cross-country závodů horských kol 

I pro příchozí: ANO 

Kontakt: Daniel Danielčák, bahno@ambike.com 

Závody 

24.3. 2012 - 1. závod - K. Vary, Linhart 

Prezence: od 9:30, nejpozději ale 1/2 hodiny před startem vlastní kategorie.   
Parametry okruhu: Délka - 7,2 km, převýšení - 160 m.  

31.3. 2012 - 2. závod - K. Vary, Tři kříže 

Prezence: od 9:30, nejpozději ale 1/2 hodiny před startem vlastní kategorie.   
Parametry okruhu: Délka - 6,3 km, převýšení - 250 m.   

7.4. 2012 - 3. závod - K. Vary, Letní kino 

Prezence: od 9:30, nejpozději ale 1/2 hodiny před startem vlastní kategorie.   
Parametry okruhu: Délka - 5 km, převýšení - 270 m.   

14.4. 2012 - 4. závod, Časovka, finále - K. Vary, Čankov 

Prezence: od 10:00 v Čankově, nejpozději ale 1/2 hodiny před startem vlastní kategorie. 
Parametry okruhu: Délka - 6,6 km, převýšení - 190 m.    
Hlavní závod: Kromě kategorií A, B1, B2 a T závodí všichni na 2 okruzích.  
Žákovský závod: Žáci (B1 a B2) a tandemy (T) závodí na 1 okruhu.  
Dětský závod: Závod pro nejmenší (kat. A) proběhne na louce v místě prezence - délka cca 500 
m podle věku účastníků.  
Časovka není závod silničních kol! Pouze pro MTB nebo minimálně crossové kolo.   

Kategorie, startovné, časy startů, časy vyhlášení 

Kategorie ELITE je určena především pro držitele MTB licence ČSC, v případě zahraničních 
startujících pro držitele příslušných národních licencí. Držitelé této licence nesmějí startovat v 
jiné kategorii. Do kategorie ELITE se mohou přihlásit i muži bez licence, jestliže v ní setrvají po 
dobu celého seriálu.  
Závodník má možnost se přihlásit do jiné (náročnější) kategorie, pokud to znamená, že absolvuje 
více kol okruhu.  
Přechod z jedné kategorie do jiné v průběhu série není možný!  
Nezletilé účastníky mohou do závodu zaregistrovat pouze jejich zákonní zástupci. 



Příslušnost ke kategorii je dána ročníkem narození. 

kategorie popis věk okruhů XC okruhů časovky startovné starty XC start časovky 
A kluci a holky 6-9 let - - zdarma 13:30 od 11:00 

B1 žáci 10-14 let 1 1 70,- Kč 13:45 od 11:00 

B2 žákyně 10-14 let 1 1 70,- Kč 13:45 od 11:00 

C1 kadeti 15-16 let 2 2 70,- Kč 11:00 od 12:00 

C2 kadetky 15-16 let 2 2 70,- Kč 11:00 od 12:00 

D1 junioři 17-18 let 3 2 150,- Kč 12:00 od 12:00 

D2 juniorky 17-18 let 2 2 150,- Kč 11:00 od 12:00 

E muži 19-29 let 4 2 150,- Kč 14:30 od 12:00 

ELITE muži bez omezení 4 2 200,- Kč 14:30 od 12:00 

F ženy 19-29 let 3 2 150,- Kč 12:00 od 12:00 

G masters 1 muži 30-39 let 4 2 150,- Kč 14:30 od 12:00 

H ladies 1 ženy 30-39 let 3 2 150,- Kč 12:00 od 12:00 

I masters 2 muži 40-49 let 3 2 150,- Kč 12:00 od 12:00 

J ladies 2 ženy 40 a více let 2 2 150,- Kč 11:00 od 12:00 

K masters 3 muži 50 a více let 3 2 150,- Kč 12:00 od 12:00 

T tandemy bez omezení 3 1 150,- Kč 12:00 od 12:00 

Na prvních třech XC závodech startují kategorie se stejným počtem okruhů společně. Starty tak 
probíhají v pěti vlnách v době od 11:00 do 14:30.  

Na ČASOVCE startují závodníci v rozestupu 30 nebo 60 vteřin (v závislosti na počtu účastníků), 
stylem "kdo dřív přijde, ten dřív jede". Kategorie A, B1 a B2 od 11:00, ostatní od 12:00. 

Vyhlášení vítězů 1. - 3. závodu proběhnou bezprostředně po dojetí kategorií do cíle, respektive 
po odstartování další vlny kategorií.  

Vyhlášení vítězů 4. závodu a celkových vítězů seriálu proběhne od 16:00 v nedaleké 
restauraci. 

Bodování 

Bodování seriálu (za 1 závod) 
1. místo 15 bodů 6. místo 5 bodů 

2. místo 13 bodů 7. místo 4 body 

3. místo 11 bodů 8. místo 3 body 

4. místo 9 bodů 9. místo 2 body 

5. místo 7 bodů 10. místo 1 bod 

 Vítězem seriálu je ten, kdo se zúčastní nejméně dvou závodů sériálu a vytěží ve své 
kategorii nejvyšší počet bodů. V případě shody bodů na konci seriálu rozhoduje umístění v 
posledním závodě. Nejvyšší dosažitelný počet bodů je 60 (4x15). 

 Pořadí za 10. místem je hodnoceno 0 body. 
 Shoda časů v závodě znamená také shodu pořadí a bodů. Umístí-li se takto dva závodníci 

se stejným časem např. na pátém místě, pak následující závodník zaujímá místo sedmé a 
šestá pozice zůstává neobsazena. 



Ceny 

V kategorii ELITE jsou pro jednotlivé závody vypsány prize money, výše bude ještě upřesněna. 

Ostatní umístění na prvních třech místech v jednotlivých závodech obdrží diplomy, umístění na 
prvních třech místech celkově ve všech kategoriích obdrží diplomy a věcné ceny, vybrané 
kategorie volné (a přenositelné) startovné na Karlovarský AM bikemaraton.  
Kategorie A je při vyhlášení rozdělena na kluky a holky zvlášť. Děti bez umístění na "bedně" 
dostanou účastnický list. 
Nevyzvednuté ceny propadají pořadateli. 

Občerstvení: čaj (pro dospělé s rumem), müsli tyčinky, vuřty; po skončení časovky je možnost 
občerstvení v restauraci. 

Ostatní 

 Startovní číslo si závodník musí ponechat po dobu trvání celého seriálu a vozit jej na 
jednotlivé závody. 

 Seriál se jede na vlastní nebezpečí. Podmínkou je přilba. Závodník bez přilby nebude 
vpuštěn na start.   

 Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu tratí nebo počtu kol, zejména v případě 
nepříznivých klimatických podmínek. V extrémních případech může být závod bez náhrady 
zrušen. 

 Závod je zajištěn po stránce zdravotního zabezpečení. 
 Závodník je povinen projet trasu podle značení na předepsaném počtu okruhů a řídit se 

pokyny pořadatelů. 
 Doprovod dospělých je u dětí povolen jen pro kategorii A, není-li pořadatelem určeno jinak. 

V opačném případě hrozí diskvalifikace závodníka. 
 Všechny žádáme, aby svými auty nezajížděli k místům startů a využili doporučených 

parkovišť. 
 Výsledky budou průběžně zveřejňovány na stránce s výsledky a v Karlovarském deníku. 

 
 
 

Propozice schváleny dne 5. 3. 2012,   Pavel Mareš 


