
ČERTŮV ZÁVOD MTB 

ŠUMAVSKÝ POHÁR 2022 

Pořadatel: ČISTÝ SPORT Z.S. 

Místo: GOLF ČERTOVO BŘEMENO, ALENINA LHOTA 7 

Termín: SOBOTA 7.5.2022 

Ředitel: IVAN RYBAŘÍK 

Email: info@cebr.cz 

tel: 775 913 338 

Časomíra: SportSoft 
 

ČASOVÝ ROZPIS 

Časy startů jsou orientační 

9:00 Otevření závodní kancelář, začátek prezence 
závodníků 

10:15 Odrážedla  1 mini kolo

10:30 Potěr kluci / holky (U7m+w) 1 střední kolo

10:45 Nábor kluci / holky (U9 m+w) 1 střední kola

11:00 Předžáci / předžákyně (U11 m+w) 2 střední kola

11:30 Mladší žáci / žákyně (U13 m+w) 3 střední kola

Starší žáci / St.žákyně (U15 m+w) 4 střední kola

12:30 Kadetky (U17w) 4 velká kola

Kadeti (U17m) 5 velkých kol

Muži hobby (Hobby m) bez licence 6 velkých kol

Ženy / Juniorky (Frauen, Juniorinen) 5 velkých kol

Muži Elite (Elite) s licencí 8 velkých kol

Junioři (Junioren) 6 velkých kol

Masters (Masters) 6 velkých kol

mailto:info@cebr.cz
tel:775%20913%20338


PŘIHLÁŠKY 
Registrace na závod je možná on-line prostřednictvím internetu http://www.jcp-
mtb.cz. Platba možná online během registrace do závodu nebo na v den závodu v závodní 
kanceláři. Přihlášky na místě v závodní kanceláři jsou možné, ale nejdéle 45 minut před 
startem jejich závodu. Žádáme všechny závodníky aby využili možnost přihlášky a 
platby online prostřednictvím internetu. Díky včasné registraci a platbě prostřednictvím 
internetu může výrazně zrychlit odbavení závodníků v den závodu v závodní kanceláři. 

Prezentace v den závodu v závodní kanceláři nejpozději 30 minut před startem 
kategorie. 

STARTOVNÉ 

Kategorie Potěr (U7), Nábor (U9), Předžáci/Předžákyně (U11) 
● Startovné 100 Kč 

Kategorie Mladší žáci/žákyně (U13) Starší žáci/žákyně (U13) 
● Startovné 150 Kč 

Kadeti/Kadetky, Junioři/Juniorky 
● Startovné 200 Kč 

Ostatní kategorie 
● Startovné 300 Kč 

Závodí se podle pravidel ČSC. Všichni závodníci, činovníci závodu a diváci se závodu 
účastní na vlastní nebezpečí! Pro závodníky je povinná výbava přilba a rukavice. 
Podmínkou startu je podepsané Prohlášení. 
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