
ZÁVODY HORSKÝCH KOL  
TÁBOR – ČEKANICE – CIHELNA  

2023 

Termín konání: 11. 6. 2023 

Místo konání:  BIKE PARK CIHELNA, parking U hřiště FK Meteor, Tábor – Čekanice 
                                    (U Hřiště 271, 39002 Tábor – Čekanice) 

Ředitel závodu: Tomáš Křížek, tel: 607 961 656  

Rozhodčí:  Stanislav Rothbauer, tel.: 602 213 494 

Startují:  Odrážedla dívky, hoši         
Potěr dívky, hoši (U7)     
Nábor dívky, hoši (U9)      
Předžákyně, předžáci (U11)     
Mladší žákyně, žáci (U13)      
Starší žákyně, žáci (U15)      
Děvčata, chlapci OPEN*       
Kadetky, kadeti (U17)      
Juniorky, junioři (U19)      
Ženy, muži            
Ženy, muži OPEN*      

* Kategorie OPEN jsou určené pro méně zkušené cyklisty. 
Trať pro tyto kategorie nebude obsahovat složité technické terénní prvky a překážky. 

Prezentace:  

Startovné:  Odrážedla  
Děti    

   Dospělí  

Pořadí startu: Od nejmladších kategorií. Pořadatel si vyhrazuje právo kategorie při nízkém počtu 
závodníků sloučit. Předpokládá se společný start děvčat a chlapců, žen a mužů v rámci 
kategorie a to na základě množství přihlášených závodníků. 

Trať závodu: Trať v délce 1,3 km. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit počet kol a délku kola podle 
aktuálního stavu trati a počtu závodníků. Podklad přírodní, hlinito – písčitý. 

Předpis: Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. 
   Závod se jede na uzavřené trati. 
   Závodníci jsou povinni dbát na pokyny pořadatelů. 
   Pořadatel neručí za škody vzniklé závodníkům a divákům. 
   Je povinná cyklistická přilba. 
   Závodníci zodpovídají za bezvadný stav a způsobilost svého horského kola. 
   Závodí se na kolech určených pro jízdu v terénu. 
    

Ceny:   V kategoriích odrážedla a Potěr dívky, hoši (U7) obdrží ceny všichni zúčastnění  
závodníci. V ostatních kategorií obdrží ceny první tři závodníci. 

Zdravotní služba: Během závodu bude na trati přítomen zdravotník, tel.: ……………………. 

Občerstvení:  V prostoru trati určeném pro diváky možno zakoupit občerstvení. 



Změna ustanovení propozic vyhrazena! 
ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM 

    
Prezentace v den závodu:      od 9:00 hodin 

Odrážedla dívky, hoši       startují v 10:00 hodin 
Děvčata i chlapci startují společně, délka trasy cca 100 m, startovní rovinka bez terénních překážek  

Potěr dívky, hoši (U7)      
Délka trasy cca 1 km, 2 zkrácené okruhy s předjezdcem 

Nábor dívky, hoši (U9)     
Délka trasy cca 1,5 km, 3 zkrácené okruhy s předjezdcem 

Předžákyně, předžáci (U11)    
Délka trasy 2,6 km, 2 kola, včetně technického úseku  

Mladší žákyně, žáci (U13)         
Délka trasy 3,9 km, 3 kola, včetně technického úseku 

Starší žákyně, žáci (U15)     
Délka trasy 5,2 km, 4 kola, včetně technického úseku 

Děvčata, chlapci OPEN    
Délka trasy 2,1 km, 3 zkrácená kola, bez technického úseku 

Vyhlášení vítězů       12:00 hodin 
V průběhu vyhlašování je umožněno registrovaným závodníkům seznamovat se s tratí 

Kadetky, kadeti (U17), Juniorky, junioři (U19), Ženy, muži     startují ve 13:00 hodin  
Délka trasy 13 km, 10 kol, včetně technického úseku 

Ženy, muži OPEN      
Délka trasy 2,7 km, 3 kola, bez technického úseku 

Vyhlášení vítězů 

Úprava časového harmonogramu vyhrazena na základě počtu přihlášených závodníků! 


