
 
 

Propozice schváleny dne 10. 8. 2015  Pavel Mareš 

CHODOVSKÝ BIKEMARATON 2015 
10. ročník, MTB závod, součást Poháru KvSC 

Podpořeno grantem Města Chodov 
 

Pořadatel:   TJ PLAMEN Chodov, Jiráskova 773, 357 35 Chodov, www.PLAMENCHODOV.cz 
Ředitel závodu: František Nádvorník, tel.: 721 955 924, e-mail: nadvornikf@seznam.cz 
Velitel tratě: Karel Macán, tel.: 606 956 552, e-mail: karel.macan@seznam.cz 
Hlavní rozhodčí:  Ing. Bohuslav Václavek, tel.: 604 757 091, e-mail: bvaclavek@seznam.cz 
 

Termín:   Neděle 13. září 2015 od 9:45 hod., registrace od 8:00 hod. 
 
Registrace: Předem do středy 9.9.2015 do 24 hod. na www.bikeri.cz (uvést celé jméno, rok narození, oddíl/město, 

e-mail, případně kód UCI a číslo licence; platba startovného při převzetí čísla a podpisu startovní listiny) 
nebo 13. 9. 2015 od 8:00 hod. v areálu Hotelu Nautilus, Poděbradova ulice, Chodov 
ukončení registrace 30 min. před startem příslušné kategorie 
 

Startovné:         přihlášení do 9.9.2015 24 hod.  přihlášení v den závodu 
Děti do 10 let a děti do 14 let z Chodova   ZDARMA     ZDARMA 

   Mládež do 18 let       50 Kč      100 Kč 
Dospělí        100Kč      150 Kč 

 
     
Trať závodu:  start a cíl na silnici před hotelem, štěrkové a lesní cesty ve střední obtížnosti okolo Bílé vody 

a na rekultivované Smolnické výsypce, ve sjezdech kameny, výmoly  
               okruh A _červený_  14,0 km http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ujjtiycfkufjcigw 
    okruh B  _bílý__ 7,5 km  http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ckibnmefdklrksvp 

okruh C  _zelený__   0,8 km  http://www.gpsies.com/map.do?fileId=qegvhlkusbekjxdf 
okruh D _modrý__ 0,3 km http://www.gpsies.com/map.do?fileId=rflxgfxmywuiermt 

       
Kategorie, délka tratě, čas startu:     

 kategorie ročník Trať start kategorie ročník Trať start 

M6 Chlapci do 6 let 
2009 a mladší 0,3 km; 1xD  9:45 

Z16 Kadetky 1999-2000 
14,0 km; 1xA 11:22 

Z6 Dívky do 6 let Z18 Juniorky 1997-1998 
M8 Chlapci do 8 let 

2007-2008 1,6 km; 2xC 9:50 
Z35 Ženy 1980-1996 

28,0 km; 2xA 11:20 
Z8 Dívky do 8 let Z99 Ženy masters 1979 a starší 
M10 Chlapci do 10 let 

2005-2006 3,2 km; 4xC 10:05 
M16 Kadeti 1999-2000 

Z10 Dívky do 10 let M99 Masters III 1965 a starší 
M12  Mladší žáci 

2003-2004 
7,5 km; 1xB 10:30 

M18 Junioři 1997-1998 

56,0 km; 4xA 11:15 
Z12 Mladší žákyně M29 Muži ELITE 1986-1996 

Z14 Starší žákyně 
2001-2002 

M39 Masters I 1976-1985 

M14 Starší žáci 14,0 km; 1xA 11:22 M49 Masters II 1966-1975 

Pro určení kategorie rozhoduje věk dosažený v letošním roce. 

 
Pravidla:  Závod se řídí pravidly ČSC, ustanovením tohoto rozpisu a rozpisem Poháru KvSC 2015 („Závodníci se zařazují do 

kategorií vždy podle věku, který dovršili nebo dovrší v příslušném kalendářním roce bez ohledu na den a měsíc narození.“). 
Každý účastník se závodu zúčastňuje na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi 
způsobené. Závodníci budou na start připuštěni pouze v předepsané přilbě a s kolem v odpovídajícím technickém 
stavu. Každý účastník musí přizpůsobit jízdu svému zdravotnímu stavu. V průběhu závodu je zakázáno rozjíždění 
po trati. Všichni účastníci jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, rozhodčích a policie. Pořadatel si 
vyhrazuje právo případných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídatelných okolností. 

 
Zázemí závodu: Zdravotník v prostoru startu závodu. Restaurace v provozu, zajištěn přístup k pitné vodě a WC. 

V ceně startovného občerstvovací stanice během závodu, po závodě pro všechny malé občerstvení. 
 
Výsledky a ceny: Vyhlášení výsledků kategorií Z6-Z14 a M6-M12 bude cca v 11:30 hod., kategorií P, Z16-Z99 a M14-M99 

do 45 minut po skončení závodu. Medaile pro první tři v každé kategorii. V kategoriích do 10-ti let účastnická 
medaile pro všechny děti. V kategoriích do 18-ti let bude vyhlašováno pódium do 5. místa.  



TJ Plamen Chodov podporují 
 

                                 


