IZOMAT MTB CUP 2021 – ČESKÝ POHÁR HORSKÝCH KOL - žactvo
a
ŠUMAVSKÝ POHÁR MTB
ZADOV
Pořadatel:

3.7.2021

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

Místo:

ZADOV, běžecký stadion N 49.068, E 13.620,

Termín závodu:

3.7.2021

Ředitel:

Ing. Luděk Sáska, 737 224 397, mtb@lazadov.cz

Hlavní rozhodčí ČSC:
Vedoucí tratí:

Vojtěch Huřík, 607108362, vhurik@seznam.cz

Trať:

Okruh délka do 3500m / 100m stoupání na okruh,
lesní cesty, louky, pěšiny, meze, singly v okolí běžeckého lyžařského stadionu
Churáňov a lanové dráhy Zadov-Churáňov

Mapy okruhů:

okruh starší žactvo a starší kategorie ŠP https://mapy.cz/s/lubuvekasa
okruh mladší žactvo
https://mapy.cz/s/bovohocuvu
okruh děti 9-10 let
U11
https://mapy.cz/s/naveruhabe
okruh děti 7-8 let
U9
https://mapy.cz/s/bojukorasu
okruh děti 5-6 let
U7
https://mapy.cz/s/kesesenuga
okruh děti 3-4 roky
U5
https://mapy.cz/s/bofamovabe

Kancelář závodu:
Schůze ved. týmů:

Zadov, Sporthotel Olympia
PÁTEK 19:30 Bufet pod Stadionem

Týmová stání:

Pro rezervaci týmového stání pročtěte a použijte vlastní rezervační formulář
na adrese :
http://www.zadov.cz/mtb/teamareazadov.pdf

Ubytování:

Sporthotel Olympia, Zadov 349. tel.: 739062110, www.sporthotelolympia.cz
Hotel Churáňov, Zadov 13, tel.: 607414444, www.churanovhotel.cz
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

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 , MUDr. Zuzana Appeltová 388 413 901

Časomíra:

plně digitalizovaná, zajišťuje SportSoft, www.sportsoft.cz

Časový plán:
Pátek:
17:00 - 19:00
17:00 - 19:00
19:30

kancelář závodu Sporthotel Olympia
oficiální trénink XCO
schůze vedoucích týmů k sobotním závodům – Sporthotel Olympia

Sobota:
8:00 – 16:30
9:00
9:15
9:30
10:00
10:20
10:40
11:00
11:30-12:30
12:00
11:30
12:00
12:45
13:30
14:30
15:30
cca 15:35
cca 16:45

kancelář závodu
Cross country
odrážedla
holky a kluci 3-4 let společný start
holky a kluci 5-6 let společný start
holky 7-8 let
kluci 7-8 let
holky 9-10 let
kluci 9-10 let
trénink pro žákovské kategorie na trati XCO
vyhlášení výsledků dětských kategorií
žákyně I
žáci I
žákyně II
žáci II
Šumavský pohár Kadetky / Juniorky / Ženy (U17 W, U19 W, W)
Šumavský pohár Kadeti / Junioři / Muži (U17 W, U19 W, M
oficiální vyhlášení výsledků nedělních závodů ČP
vyhlášení výsledků závodu Šum.poháru

Kategorie, Přihlášky:
- registrace na závod je možná pouze on-line prostřednictvím internetu https://cycling.sportsoft.cz
- nejpozději je možno se přihlásit do čtvrtka 1.7. do 12:00.
- pokud se závodník nepřihlásí prostřednictvím internetu může se do závodu přihlásit na místě, ale
pouze po zaplacení penále + 100% příplatku ke startovnému.
- 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
- všichni závodníci jsou povinni vyzvednout si startovní čísla v kanceláři závodu v souladu s časovým
plánem závodu, nejdéle však 60 minut před startem kategorie.
- k závodu dětí (kategorie do 10 let) je možné dítě přihlásit i na místě - pouze a jen dětské kategorie do
10 let věku - a to do jedné hodiny před startem dané kategorie. Přihlášky možné pouze za doprovodu
zákonného zástupce a jeho podpisu přihlášky nezletilého k závodu. V přihlášce k závodu je 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.
Hodinu před startem kategorie jsou přihlášky a prezentace pro danou kategorii uzavřeny.
Český pohár a MČR MTB 2021 je v souladu s Licenčním řádem ČSC 2021 vypsán pro tyto kategorie:
Kategorie Českého poháru
CHLAPCI
odrážedla
kluci U5
kluci U7
kluci U9
kluci U11
Žáci I
Žáci II

0-4 roky
3-4 roky
5-6 let
7-8 let
9-10 let
11-12 let
13-14 let

DÍVKY
(*2017 a dříve)
(*2017-18)
(*2015-16)
(*2013-14)
(*2011-12)
(*2009-10)
(*2007-08)

odrážedla
holky U5
holky U7
holky U9
holky U11
Žákyně I
Žákyně II

0-4 roky
3-4 roky
5-6 let
7-8 let
9-10 let
11-12 let
13-14 let

(*2017 a dříve)
(*2017-18)
(*2015-16)
(*2013-14)
(*2011-12)
(*2009-10)
(*2007-08)

Kategorie Šumavského poháru
muži
Kadeti
15 – 16 let
Junioři
17 – 18 let
Muži
19 – 40 let
Muži Masters 41 a více

(*2005-06)
(*2003-04)
(*1981-2002)
(*1980 a dříve)

Kadetky
Juniorky
Ženy

ženy
15 – 16 let
17 – 18 let
19 a více

(*2005-06)
(*2003-04)
(*2002 a st.)

)
)

-kategorie Šumavského poháru jsou otevřeny pro všechny závodníky i bez nutnosti registrace s licencí ČSC.
-v případě, že v jednotlivých kategoriích bude přihlášeno méně než 5 závodníků, vyhrazuje si pořadatel právo
závodníky přiřadit k závodu jiné kategorie.
Startovné:
Startovné - sobota:
Žáci 1 a 2, Žákyně 1 a 2

200 Kč

Dětské kategorie náborový závod
Kadeti (-tky), Junioři (-rky)
Muži, Ženy

100 Kč
250 Kč
350 Kč

Ceny: Všechny kategorie hodnotné VĚCNÉ ceny.

COVID Protokol:
Registrovat se musí všichni členové týmů a doprovody. Nezapomeňte na vyplněné čestné prohlášení –
selfreporting formulář. Pro všechna média je nutná akreditace.
Budeme postupovat dle aktuálních platných opatření a aktuální situace pandemie. Tedy všichni
účastníci závodního víkendu opět musí projít COVID protokolem. Při akreditaci v A-pointu (parkoviště
Churáňov) si tedy prosím připravte: self reporting-ČP, svou aktuální negativitu: protestovanostočkování nebo prodělání nemoci s ohledem na platné nařízení vlády a ministerstva
zdravotnictví. Testování na místě již nebudeme zajišťovat.
Výsledky testů, potvrzení a selfreport-formulář musí mít všichni účastníci akce připravené v originále
k odevzdání pořadateli závodu!
Akce je pořádána za přítomnosti diváků. Celkový počet účastníků v den na místě závodu nepřekročí
5000 osob. Ubytovatelé budou také vyžadovat potvrzení o negativitě..

