
Propozice schváleny dne 24. 5. 2016  Pavel Mareš 

P R O P O Z I C E 
Mistrovství Karlovarského kraje v XCE MTB mládeže pro rok 2016 

závod je pořádán jako veřejný pro děti do 8-mi let   
a mistrovský v MTB sprintu, zařazený do Poháru KvSC pro děti a mládež od 9-ti do 18-ti let 

ZÁVOD JE POŘÁDÁN ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA CHEBU 

 
Místo:   Cheb, Dvořákovy sady, za sídlištěm Zlatý vrch, přístup nejlépe z ulice Zlatá Louka 

Pořadatel:   PROFI SPORT Cheb z.s., K Nemocnici 10, 350 02Cheb 

Ředitel závodu:  Petr Fiala, tel. 777 110 514, email: petrfial@email.cz 

Hlavní rozhodčí: MUDr. Aleš Novák 

Datum:   neděle 5. června 2016 

Přihlášky:  předem do pátku 3. 6. 2016, 20:00 h na www.bikeri.cz - startovné 50, -Kč 

  nebo  5. 6. 2016 v místě prezentace od 11:00 do 12:00 h - zvýšené startovné 80,- Kč 

Prezentace:  11:00 až 12:00 h, Cheb, Dvořákovy sady, na konci ulice U Parku – altán GHOST 

                                           potvrzení předem zaslané přihlášky, nová registrace a vyzvednutí startovních čísel. 

Čas startu:  start první kategorie ve 12:30 h, další kategorie následují po dojezdu předchozí 

Délky tratí:  kategorie  děti do 6-ti let  2010 a ml.   cca 500m – 1 rozjížďka zkrácený okruh 

kategorie  děti do 8-mi let  2008, 2009   cca500m -  1 rozjížďka zkrácený okruh 

kategorie  děti do 10-ti let   2006, 2007 cca  700m – 2 rozjížďky 

kategorie  žactvo do 12-ti let  2004, 2005 cca 700m -  3 rozjížďky 

kategorie  žactvo do 14-ti let  2002, 2003 cca 700m -  3 rozjížďky 

kategorie  kadeti/ky do 16-ti let 2000, 2001 cca 700m -  3 rozjížďky 

kategorie junioři/ky do 18-ti let  1998, 1999 cca 700m – 3 rozjížďky 

Hodnocení: Dle kategorie absolvují závodníci jednu, dvě nebo tři rozjížďky. Vítěze určí součet 
pořadí, kterého závodník dosáhne ve všech rozjížďkách. V případě rovnosti součtu 
rozhoduje umístění v poslední rozjížďce. 

Vyhlášení výsledků: 30 minut po dojezdu poslední kategorie, první dvě kat. po dojezdu kat. do 8-mi let,  

                                           Nejlepší tři v každé kategorii obdrží medaile a drobné ceny 

Společná ustanovení: - každý účastník startuje na vlastní nebezpečí 
- závodník musí být vybaven plnou přilbou 
- v průběhu závodu jednotlivých kategorií je trénink na trati zakázaný, rozjíždění je 

doporučeno v prostoru uvnitř tratě nebo mimo závodní trať 
- je nepřípustný doprovod dospělých nebo kamarádů v průběhu závodu na trati 
- závodník je povinen uposlechnout pokynů rozhodčích a pořadatelů  

Zdravotní služba: zajistí pořadatel - lékař, nebo zdravotník v místě startu 


