ŠUMAVSKÝ POHÁR MTB XCO 2020
1. závod ZADOV 30.-31.5.2020
Mistrovství Jihočeského svazu cyklistiky MTB XCO 2020
Kvůli situaci kolem šíření nemoci COVID-19 je závod na Zadově přesunut na nový termín 30.31.5.2020. Níže uvedená varianta závodu a časový a organizační rozpis akceptuje variantu
sportovní akce do 300 účastníků.
Pořadatel:

Česká unie sportu z.s., Lyžařský areál Zadov, Zadov 162, 38473 Stachy
Bike klub Vimperk, Pivovarská 59, 385 01 Vimperk
veškeré info k závodu http://www.jcp-mtb.cz

Místo:

ZADOV, běžecký stadion N 49.068, E 13.620,

Termín závodu:

30-31.5.2020

Ředitel:

Vojtěch Huřík

Rozhodčí:

Luděk Sáska

Vedoucí tratí:

Jiří Lutovský, 602 422 754, info@bike-klub.cz

Trať:

Okruh délka 4000m / 170m stoupání na okruh, okruh žáci 300m/110m
lesní cesty, louky, pěšiny, meze, singly v okolí běžeckého lyžařského stadionu
Churáňov a lanové dráhy Zadov-Churáňov

Mapy okruhů:

okruh elita
okruh žáci

Kancelář závodu:

lyžařský stadion

Info pro týmy:

sobotní závody - sobota 9:30 a 13:30 lyžařský stadion prostor startu a cíle
nedělní závody - neděle 9:30 lyžařský stadion prostor startu a cíle
Sporthotel Olympia, Zadov 349, tel.: 382757300,
Penzion U Churáňů, Churáňov 14, tel.: 602495622, www.uchuranu.cz
Penz. pod Chur.vrchem, Churáňov 17, tel.: 602495621, www.churanov17.cz
Chata Churáňov, Zadov 157, tel.: 723939159, www.chatachuranov.cz
Penzion Anna, Zadov 2, tel.: 606399885, www.zadovpenzionanna.cz
Penzion U Lenců, Zadov 18, 723551621, www.ulencu.cz
Ubytování U Valdeckých, Zadov 31,tel.606807931,www.uvaldeckychzadov.cz
Penzion U Horejšů, Zadov 19, tel.777606887, www.sumava-zadov.cz
Ubytování U Ryplů, Zadov 142, http://uryplu.sumava.net/apartmanyzadov/
Hotel Churáňov, Zadov 13, http://www.churanovhotel.cz

Ubytování:

https://mapy.cz/s/3qWaq
https://mapy.cz/s/3qWbS

Předpis:

Závodí se dle pravidel ČSC, Všeobecných pravidel pro závody horských kol a
tohoto rozpisu. Každý závodník se závodů účastní na vlastní nebezpečí.

Zdravotní asistence:

Horská služba Zadov 388 428 193

Časomíra:

zajišťuje SportSoft

Časový plán:
Časový harmonogram upraven na variantu akce do 300 lidí
Sobota:
AKCE 1
8:00-11:00 Kancelář závodu, prezentace, výdej čísel pouze pro tyto kategorie!!!
10:00
POTĚR holky a kluci 5-6 let společný start
10:20
NÁBOR holky 7-8 let a kluci 7-8 let společný start
10:40
PŘEDŽÁCI holky 9-10 let a kluci 9-10 let společný start
cca 15 min. po dojetí poslední kategorie bude provedeno vyhlášení vítězů
AKCE 2
12:00-16:00 Kancelář závodu, prezentace, výdej čísel pouze pro tyto kategorie!!!
14:00
ml.žákyně + ml.žáci
15:00
st. žákyně + st.žáci
16:00
kadeti, masters, hobby
cca 15 min. po dojetí poslední kategorie bude provedeno vyhlášení vítězů
Neděle:
AKCE 4
8:00-14:00 Kancelář závodu, prezentace, výdej čísel pouze pro tyto kategorie!!!
10:00
Junioři
11:30
Ženy elite, juniorky, kadetky
13:00
Muži elite
cca 15 min. po dojetí poslední kategorie bude provedeno vyhlášení vítězů
POZOR – speciální opatření pro všechny kategorie, závodníky a doprovody!
Každá kategorie je součástí nějaké sportovní akce 1-3. Číslo akce je důležité a podle tohoto čísla bude
organizováno vše od parkování a týmových stání – pro každou akci zvlášť, výdej čísel i celkově pobyt v místě
pořadání závodů – tj. lyžařský stadion a trať závodů!
Všichni závodníci a jejich doprovody jsou povinni dodržovat následující pokyny:
- vstup na trať a lyžařský stadion je pro jednotlivé AKCE (kategorie) povolen takto:
AKCE 1 – sobota 9:00 – 12:00
AKCE 2 – sobota 12:30-17:30
AKCE 3 – neděle 8:00 – 15:00
Prosíme všechny o dodržení tohoto pokynu na kterém budeme trvat a zejména v sobotu mezi 12 a 12:30
budeme všechny z těchto míst vykazovat!

Kategorie, Přihlášky:
- všichni závodníci jsou povinni vyzvednout si startovní čísla v kanceláři závodu pouze v časech, kdy bude
kancelář závodu otevřena pro jejich kategorie (viz. výše) dle časového plánu závodu, nejdéle však 30 minut
před startem kategorie!
- registrace na závod je možná pouze on-line prostřednictvím internetu www.sportsoft.cz od 18.5.2020,
nejpozději je možno se přihlásit do čtvrtka 28.5. do 16:00.
- pouze pro kategorie Potěr a Nábor jako jediné platí možnost přihlášení na místě, ale nejdéle 30 minut před
startem jejich závodu
- startovné musí závodník během přihlašování přes internet uhradit on-line platbou platební kartou dle
instrukcí na přihlašovací stránce. Tato platba proběhne automaticky ihned po přihlášení do závodu. Bez
platby není přihláška do závodu platná a takový závodník bude ze startovní listiny vyřazen
- pokud se závodník nepřihlásí prostřednictvím internetu může se výjimečně a se souhlasem hl. rozhodčího
do závodu přihlásit na místě, ale pouze po zaplacení penále 300 Kč + startovné.
- kategorie Ženy Elita a U23, respektive Muži Elita a U23, startují společně, finanční ceny budou vypláceny
pro obě kategorie společně.
- v přihlášce k závodu bude u dětí uvedeno, že zákonný zástupce souhlasí s účastí dítěte na závodě a je si
vědom, že zdravotní stav dítěte nebrání jeho účasti na závodu. Dítě musí být vybaveno plnou cyklistickou
ochrannou přilbou.
- přihláška k závodu bude dále obsahovat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění závodníka a jeho doprovodu
- přihláška k závodu bude obsahovat i prohlášení ohledně osobních údajů závodníků - GDPR
Kategorie
Sobota
Potěr kluci
Nábor kluci
Předžáci
Žáci mladší
Žáci starší
Kadeti
Junioři
U23
Elita
Masters
Hobby muži

muži
5-6 let
(*2015-14)
7-8 let
(*2013-12)
9-10 let
(*2011-10)
11-12 let
(*2009-08)
13-14 let
(*2007-06)
15 – 16 let
(*2005-04)
17 – 18 let
(*2003-02)
19 – 22 let
(*2001-1998)
23 – 29 let
(*1997-90)
30 – 70 let
(*1990 a st.)
19- …. bez lic. (*2001 a st.)

Startovné:
Dětské kategorie
Žáci 1 a 2, Žákyně 1 a 2
Kadeti (-tky), Masters, Hobby
Elita/U23, Ženy/U23, Junioři (-rky)
Ceny:

ženy
Potěr holky
5-6 let
Nábor holky
7-8 let
Předžákyně
9-10 let
Žákyně mladší 11-12 let
Žákyně starší 13-14 let
Kadetky
15 – 16 let
Juniorky
17 – 18 let
U23
19 – 22 let
Elita
23 – 29 let

100 Kč
150 Kč
200 Kč
300 Kč

(*2015-14)
(*2013-12)
(*2011-10)
(*2009-08)
(*2007-06)
(*2005-04)
(*2003-02)
(*2001-1998)
(*1997 a st.)

Pro první 3 v každé kategorie věcné ceny, medaile a poháry
Price money - kategorie Elite Muži, Ženy – 3500,2500,1500,1000,500 Kč
kategorie Junioři, Juniorky – 1500,1000,700,500,300 Kč

