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PAVEL KŘIKAVA 
WWW.PAVELKRIKAVA.CZ

SOBOTA 11:00 junioři • 13:30 ženy, juniorky • 15:30 muži elita
NEDĚLE 10:00 závody pro všechny děti 2-9 let • 13:00 žáci a žákyně

www.poharmtb.cz poharmtb ceskypoharxco
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Je teď ta 
správná doba?

Zjistěte na
spravnadoba.cz

Lepší bydlení nemusí být drama
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1. závod – TOUŠKOV

Pořadatel: TJ Sokol Město Touškov z.s., Sportovní 476, 
330 33 Město Touškov, IČ: 14703271
další informace k závodu na www.touskov.bike
Místo: touškovská rokle, areál za rybníkem 
GPS:49.7817181N, 13.2356414E
Termín závodu: 4.–5. 7. 2020
Ředitel závodu: Pavel Foltýn, tel. 602 406 602, pavel.
foltyn@saferoad.cz
Manažer závodu: ing. Kateřina Duchková, tel. 608 510 45
Sekretář závodu: Renata Foltýnová, tel. 602  156  062
Vedoucí tratě: Milan Polívka, tel. 605 106 980
Kancelář závodu a doping kancelář: areál závodu, místo 
startu a cíle
Přihlášky: Dle pravidel ČP HORSKÝCH KOL – STRABAG 
CUPU 2019 (www.poharmtb.cz)
Startovné a ceny: info níže a dále dle pravidel ČP 
HORSKÝCH KOL – STRABAG CUPU 2019 
(www.poharmtb.cz)
Časomíra: plně digitalizovaná, zajišťuje SportSoft
Hlavní rozhodčí UCI:
Hlavní rozhodčí ČSC:
Předpis: Závodí se dle pravidel ČSC, Všeobecných pravidel 
pro závody horských kol a tohoto rozpisu. Každý závodník 
se závodů účastní na vlastní nebezpečí.
Informativní schůzka: sobota 4. 7. 2020 v 9 hod. 
a v 19:00 hod.; velký stan v areálu závodu
Trať závodu: povrch: zpevněné cesty, lesní cesty, koryta, 
těžší výjezdy, single track, technicky náročné
video, mapy a profily tratí najdete na www.touskov.bike

Rozpis dle kategorií:
děti (3–4 roky) okruh 400 m kluci 

i holky
1 okruh

děti (5–6 let) okruh 400 m kluci 
i holky

2okruhy

Děti (7–8 let) okruh 600 m kluci 
i holky

3 okruhy

děti (9–10 let) okruh 1300 m kluci 
i holky

2 okruhy

žáci I. (11–12 let) okruh 2300 m 2 okruhy
žákyně I. (11–12 let) zaváděcí okruh 

2300 m + 1 
okruh 1700 m

žáci II. (13–14 let) okruh 4000 m 2 okruhy
žákyně II. (13–14 let) zaváděcí okruh 

2300 m + 2 
okruhy 1700 m

Kadeti (15–-16 let) okruh 4000m 3 okruhy
Kadetky (15–16 let) okruh 4000m 2 okruhy
Junioři (17–18let) okruh 4000m 4-5 

okruhů
Juniorky (17–18let) okruh 4000m 3 okruhy
Ženy / U23 okruh 4000m 5 okruhů
Muži Elita, U23 okruh 4000m 7-8 

okruhů
Experti a Masters okruh 4000m 4-5 

okruhů

Parkování: pro veřejnost zdarma – prostor u rybníka 
(49.7793047N, 13.2401242E)
pro týmy – prostor za zahrádkami (49.7804928N, 
13.2355375E) + nově prostor nad areálem závodu, cena 
dle rozpisu, nutná rezervace předem na e-mailové adrese 
bartnet70@gmail.com nebo tel. 720 036497 (p. Wenner)
Ubytování: - Správa kolejí a menz Univerzity Karlova 
v Plzni, Kolej Bolevecká 915/34, Plzeň
Lenka Stulíková, lenka.stulikova@kam.cuni.cz,
tel.: 377 259 381 (12 km)
– Správa kolejí a menzy Západočeské univerzity v Plzni, 
Kolej Bolevecká 30-32, Plzeň
Ing. Michaela Pšeidlová, pseidlom@skm.zcu.cz,
tel.: 377 634 878 (12 km)
– Farma Líšťany, Líšťany č.p. 65, 330 35,
tel.: 377 224 587 (7km)
– Penzion Ramona, Kozolupy 263, 330 32,
tel.: 723 294 287 (2km)
– Penzion Restaurant Vion, Žitná 162, Plzeň – Křimice, 
32200, tel. 377 82 25 82 (6 km)
– Hotel York, Prvomájová 10, Plzeň – Křimice, 322 00,
tel.: 377 355 100 (6 km)
– Barokní Špejchar, Hlavní 4, Tlučná, 330 26, tel. 
605 526 277 (8 km)
– hotely přímo v Plzni např. Hotel Ibis – Plzeň Bory, 
Univerzitní 65 nebo Vienna House Easy Pilsen, 
U Prazdroje 2720, Plzeň (dojezdová vzdálenost do Města 
Touškova je 15 minut) nebo další – Hotely Plzeň nabízí 
spoustu alternativ
 
Časový plán:
Přihlášení na závod je možné přes on-line přihlášení na 
webových stránkách poháru ČP MTB. Přihlášení do závodu 
není platné bez provedené platby. Přihlášení na závod je 
možné i na místě.
Prezence všech registrovaných závodníků je možná 
vždy nejpozději hodinu před startem kategorie. Dodatečné 
přihlášky do závodu na místě jsou možné, v takovém 
případě je ale navýšené startovné o 100% dané 
kategorie! Přihlašování a prezence končí vždy hodinu před 
startem kategorie. Po tomto limitu již nebude možné ani 
vyzvednout startovní čísla, ani se do závodu přihlásit. 
Startovní listina kategorie bude definitivně uzavřena.

Pátek 4. 7. 2020
17:00–19:00 kancelář závodu
17:00–19:00 vylosování a trénink technických 

sekcí žákovské kategorie
17:00–19:00 oficiální trénink trati XCO pro 

všechny sobotní kategorie
19:30 schůze manažerů týmů 

k sobotnímu závodu UCI
Sobota 5. 7. 2020
08:00–16:00 kancelář závodu
08:00–09:15 oficiální trénink na trati XCO pro 

všechny sobotní kategorie
9:30 Kadeti (45 min = 3-4 kola), 

Masters, Experti, (55 min = 
4-5 kol)

11:00 Junioři (1 hod = cca 5-6 kol)

12:30–13:15 oficiální trénink na trati XCO pro 
odpolední kategorie

13:30 Ženy Elite/U23, Juniorky, 
Kadetky (1:15 hod = 5,4,3 kola)

15:30 Muži Elite /U23 (1:30 hod = 
7-8 kol)

17:15 Vyhlášení výsledků závodu XCO 
(do 10 min po dojetí kat. Elite)

vyhlašování v tomto pořadí: ME, ŽE, Junioři, Juniorky, 
Kadeti, Kadetky, Masters, Experti
17:00–18:00 oficiální trénink na žákovské 

a dětských tratích XCO pro 
všechny kat. závodící v neděli

Neděle 6. 7. 2020
08:30–17:00 kancelář závodů
09:00–14:00 Technické disciplíny pro 

žákovské kategorie
09:00–10:00 Žákyně I
10:00–11:30 Žáci I
11:30–12:30 Žákyně II
12:30–14:00 Žáci II
 
09:30 meeting s pořadatelem 

k nedělním závodům (děti, žáci)
10:00 odrážedla (2-3 min)
10:10 holky a kluci 3-4 let společný 

start (3-5 min)
10:25 holky a kluci 5-6 let společný 

start (5-7 min)
10:40 holky 7-8 let (7-9 min)
11:00 kluci 7-8 let (7-9 min)
11:20 holky 9-10 let (9-11 min)
11:45 kluci 9-10 let (9-11 min)
12:15 vyhlášení všech dopoledních 

dětských kategorií (odjetých)
12:00–13:00 trénink na závodní XCO trati 

pouze pro žákovské kategorie
13:00 žákyně I (15-20 minut)
13:30 žáci I (15-20 minut)
14:00 žákyně II (25-30 minut)
14:45 žáci II (25-30 minut)
15:45 oficiální vyhlášení všech 

odpoledních - žákovských 
kategorií

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravy časového plánu. 
V případě změny bude vydáno komuniké s dostatečným 
předstihem. Prosím sledujte dostupné informační kanály.
Přihlášky
Na všechny závody je možné se přihlásit on-line 
prostřednictvím webových stránekwww.poharmtb.cz. 
Přihlášení je on-line a bude možné kdykoliv v průběhu 
závodní sezony od 19. 3. 2020 10:00. Přihlášení je 
možné na všechny závody celé sezóny, nejpozději však 
vždy do čtvrtka před jednotlivým závodem, do 12:00.
Pokud se závodník nepřihlásí prostřednictvím internetu, 
má možnost se do závodu dohlásit na místě. Dohlášení 
na místě je však zpoplatněno 100% příplatkem k výši 
startovného. Startovné musí závodník přihlášený přes 

internet uhradit bezprostředně po přihlášení platební 
kartou. Bez platby není přihláška do závodu platná 
a takový závodník bude ze startovní listiny po skončení 
on-line registrace vyřazen. V případě vyšší moci nebo 
prokázané nemoci bude startovné vráceno na základě 
vyplněného formuláře. Oddíly, které budou mít zájem, 
získají své přihlašovací heslo a přístup pro snadnější 
hromadnou registraci k závodům. Všichni závodníci jsou 
povinni vyzvednout si startovní čísla a prezentovat se 
osobně nebo prostřednictvím trenérů nebo zákonných 
zástupců v kanceláři závodu v souladu s časovým plánem 
závodu, tj. nejdéle však jednu hodinu před startem 
kategorie. Hodinu před startem kategorie je registrace, 
prezence a startovní listina definitivně uzavřena.
K sobotnímu závodu dětí je možné dítě přihlásit 
a prezentovat 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 cyklistickou plnou ochrannou přilbou.
Všichni závodníci Českého poháru MTB XCO STRABAG 
Cupu startují v závodech na vlastní nebezpečí 
a zodpovědnost. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za 
způsobené materiální nebo zdravotní škody způsobené před 
závodem, při tréninku nebo v průběhu samotného závodu. 
Všichni závodníci s tímto souhlasí a svůj souhlas stvrzují 
na přihlášce do závodu. Závodníci dále berou na vědomí, že 
z akce jsou pořizovány audiovizuální materiály a to včetně 
leteckých záznamů pořízených drony. Tyto materiály mohou 
být využity pro marketingové účely závodu.
Veškeré informace o přihláškách a registraci oddílů 
získáte na: cpxcmtb@sportsoft.cz
U23
Při pohárových závodech startují kategorie Ženy Elita 
a Ženy U23, respektive Muži Elita a Muži U23 společně. 
Finanční ceny za závod budou vypláceny pro obě kategorie 
společně. V každém závodě ČP bude samostatně 
vyhlášena a v rámci celého ČP bodována kategorie 
U23 muži a U23 žen. Závodníci/e kategorie U23 budou 
zároveň hodnoceni i klasifikováni (= obdrží body do 
rankingu UCI a body do celkového pořadí ČP) v pořadí 
závodu Elite muži a Elite ženy. Tři nejlepší závodníci 
kategorie U23 získají za umístění v závodě věcné ceny 
od sponzorů ČP. Body do klasifikace UCI, budou přiděleny 
pouze za umístění ve společném závodě. Při Mistrovském 
závodě bude vyhlášen Mistr ČR U23 i v kategoriích muži 
a ženy samostatně, a to i v případě, že se závodník/
ce kategorie U23 umístí mezi prvními pěti závodníky 
kategorie Elite. Závodník/ce U23 závodí v závodě své 
kategorie, nemůže se tak umístit v závodě kategorie Elite.
Závodníci bez nutnosti licence
Kategorie Expert je otevřena pro všechny závodníky 
i bez nutnosti registrace s licencí ČSC. V této kategorii 
se však nevyhlašuje mistrovský titul, vítěz závodu 
v Hlinsku nezíská dres ani medaili. V této kategorii bude 
standardně vyhlášeno celkové pořadí.
Věcné a finanční ceny kategoriím Žáci, Kadeti, Kadetky, 
Expert, Masters, Junioři a Juniorky věnuje místní pořadatel 
dle rozpisu cen.
V případě, že v jednotlivých kategoriích bude přihlášeno 
méně než 5 závodníků, vyhrazuje si pořadatel právo 
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závodníky přiřadit k závodu jiné kategorie. Vyhlášení 
výsledků závodu proběhne dle časového rozpisu poháru.

Startovné pro on-line přihlášené závodníky/závodnice
Dětské kategorie v sobotu 100,– Kč
Žáci, Žákyně 200,– Kč
Kadeti, Kadetky, Expert, Masters, Junioři, 
Juniorky

400,– Kč

Elita/U23, Ženy/U23 500,– Kč

Pozn.: POZOR dle pravidel UCI je pro sezónu 2020 
zakázáno používání elektrokol v rámci tréninku. A to jak 
pro závodníky, tak pro členy závodních týmů.

Při pohárovém závodě zařazeném do mezinárodního 
kalendáře UCI kategorií C2 budou závodníkům vyplaceny 
odměny v Kč. Výše cen uvedená v tabulce je pro závody 
C2. Ceny budou vyplaceny pro obě kategorie Elita/U23 
společně. Finanční ceny mohou být nahrazeny věcnými 
cenami. Ceny pro kategorie Expert, Masters, Kadeti, 
Kadetky, Junioři a Juniorky věnuje místní pořadatel.

Kategorie
Český pohár a MČR MTB 2019 je vypsán pro tyto 
kategorie:
Muži
Odrážedla kluci 0–3 let (*2019–2016)
kluci 3–4 let (*2016–2015)
kluci 5–6 let (*2014–2013)
kluci 7–8 let (*2012–2011)
kluci 9–10 let (*2010–2009)
Žáci I 11–12 let (*2008–2007)
Žáci II 13–14 let (*2006–2005)
Kadeti 15–16 let (*2004–2003)
Junioři 17–18 let (*2002–2001)
U23 19–22 let (*2000–1997)
Elita 23–29 let (*1996–1990)
Expert 19 let a starší (*2000 a starší)
Masters 30 let a starší (*1989 a starší)

Ženy
Odrážedlaholky 0–3 let (*2019–2016)
holky 3–4 let (*2016–2015)
holky 5–6 let (*2014–2013)
holky 7–8 let (*2012–2011)
holky 9–10 let (*2010–2009)

Žákyně I 11–12 let (*2008–2007)
Žákyně II 13 –14 let (*2006–2005)
Kadetky 15–16 let (*2004–2003)
Juniorky 17–18 let (*2002–2001)
U23 19–22 let (*2000–1997)
Elita 23 a starší (*1996 a starší)

Ceny: (v CZK)
Elita/Ženy U23 C1 Junioři/Juniorky C1 Expert Masters Kadeti Kadetky Žáci I,II Žákyně I,II
13 000 3000 věcné věcné věcné věcné věcné věcné
10 500 2500 věcné věcné věcné věcné věcné věcné
8000 2000 věcné věcné věcné věcné věcné věcné
7000 1500 věcné
5000 1200 věcné
4000 900
3000 800
2500 600
2000 500
1000 400



Český pohár a mistrovství ČR MTB 2020 STRABAG MTB CUP 2020

8 – CROSS-COUNTRY CROSS-COUNTRY – 9



Český pohár a mistrovství ČR MTB 2020 STRABAG MTB CUP 2020

10 – CROSS-COUNTRY CROSS-COUNTRY – 11

2. závod – PEC POD SNĚŽKOU

Pořadatel: Z & S Apache Team, z.s.,
Místo: Pec pod Sněžkou, sjezdovka Javor
50°41’18.129”N, 15°43’40.360”E, http://goo.gl/maps/
PpWPm
Termín závodu:
10. července 2020 – MČR MTB XCO štafety
11. července 2020 – MČR MTB XCO Kadeti/-tky, Junioři/-
ky, Masters, Expert, Muži U23, Ženy U23, Muži elite, Ženy 
elite
12. července 2020 – MČR MTB XCO Minime a Žáci/-yně 
I, II
MČR MTB point-point závod do vrchu Junioři/-ky, Masters,
Muži U23, Ženy U23, Muži elite, Ženy elite
Kontakty: Ředitel - Jan Slavíček,
mobil +420 777 722 710, slavicek@cyclingagency.cz
Info: team@cyclingagency.cz, www.bike-pec.cz
Expo a team area: parkoviště Zelený potok. Další 
informace o organizaci parkování na www.bike-pec.cz.
K objednávce parkovací plochy využijte objednací 
formulář dostupný na www.bike-pec.cz. Garantované 
parkovací plochy jsou pořadatelem zpoplatněny. 
Bez uhrazené rezervace nebude k parkování možno 
vyhrazených parkovacích ploch využít!!!
Trať: XCO
okruh 3,0 km, žákovský okruh zkrácený o náročné 
technické pasáže cca 2,0 km.
Dětské kategorie – speciální okruh v prostoru startu a cíle
Rozložení trati: 5% asfalt, 15% single track, 80% louky, 
lesní cesty
ZÁVOD DO VRCHU
Start – autobusové nádraží Pec pod Sněžkou (778 m.n m.)
Cíl – Pražská bouda Pec pod Sněžkou (1121 m.n m.)
Délka závodu a převýšení: 4,25 km / 345 m
70% zpevněný terén, 30% asfalt
Kancelář: BULL BAR, pod sjezdovkou Javor
Přihlášky: on-line na www.poharmtb.cz
na místě: nejpozději hodinu před startem dané kategorie 
se 100% příplatkem k výši startovného
Startovné: dle rozpisu Strabag MTB Cup 2020
(www.poharmtb.cz)
Startovné je splatné ihned po on-line registraci platební 
kartou. Neuhrazené přihlášky budou po skončení on-line 
registrace vyřazeny ze startovní listiny.
Ceny: dle rozpisu Strabag MTB Cup 2020
(www.poharmtb.cz)
Program: dle rozpisu Strabag MTB Cup 2020
(www.poharmtb.cz)

Pátek, 10. 7. 2020
14:00 – 19:00 kancelář závodu
15:00 – 15:45 oficiální trénink na trati XCO štafety
16:00 MČR MTB štafety žáci
17:00 MČR MTB štafety elite
18:00 vyhlášení výsledků štafety
17:00 – 19:00 vylosování a trénink technických 

sekcí žákovské kategorie
18:00 – 19:00 oficiální trénink na trati XCO pro 

všechny sobotní kategorie
19:30 schůze manažerů týmů k sobotním 

závodům, Bull Bar

Sobota, 11. 7. 2020
08:00 – 16:00 kancelář závodu
08:00 – 09:45 oficiální trénink na trati XCO pro 

všechny sobotní kategorie
09:30 MČR MTB XCO kadeti, masters, 

expert
11:00 MČR MTB XCO junioři
12:30 – 13:15 oficiální trénink na trati XCO pro 

odpolední kategorie
13:30 MČR MTB XCO ženy/U23, juniorky, 

kadetky
15:30 MČR MTB XCO muži elite/U23
17:15 vyhlášení výsledků všech sobotních 

kategorií
17:00 – 18:00 oficiální trénink na trati XCO pro 

všechny sobotní kategorie
Neděle, 12. 7. 2020
08:30 – 17:00 kancelář závodu
09:30 meeting k sobotním závodům
09:00 – 14:00 technické disciplíny žákovské 

kategorie časový rozpis pro jednotlivé 
kategorie na www.bike-pec.cz

10:00 – 11:45 závody dětských kategorií časový 
rozpis pro jednotlivé kategorie na 
www.bike-pec.cz

11:00 MČR MTB point – point závod do 
vrchu

12:15 vyhlášení výsledků dopoledních 
závodů dětských kategorií

12:00 – 13:00 trénink na závodní trati pouze žáci
13:00 MČR MTB XCO žákyně I
13:30 MČR MTB XCO žáci I
14:00 MČR MTB XCO žákyně II
14:45 MČR MTB XCO žáci II
15:45 vyhlášení výsledků odpoledních 

závodů žákovských kategorií
 
Předpis: závodí se dle pravidel daných a platných pravidel 
MTB XCO (ke stažení na www.poharmtb.cz)
Zdravotní asistence: Báňská záchranná služba Odolov
Horská služba Pec pod Sněžkou
Dopingová kontrola: spodní stanice lanovky Javor
Hlavní rozhodčí: deleguje ČSC
Časomíra: plně digitalizovaná, zajišťuje SportSoft

P

Zelený potok

PEC  WOODCRAFT

ČEZ JUMP

PLÁN TRATÍ 

TRAŤ
PŘEKÁŽKY

     ZDRAVOTNICKÁ 
SLUŽBA

BIKE VÍKEND MTB - PEC POD SNĚŽKOU
MČR MTB CROSS-COUNTRY 2020 

KADETI/-KY
JUNIOŘI/-KY
U23 
ELITA

P

DÉLKA OKRUHU: 3 000 m 

Stupně vítězů
Kancelář závodu

Mytí kol

START/CÍL

Občerstvovací  
a technická zóna

P

Zelený potok

Stupně vítězů
Kancelář závodu

Technické sekce 
žákovské kategorie

Občerstvovací  
a technická zóna

PEC  WOODCRAFT

ČEZ JUMP

PLÁN TRATÍ 

TRAŤ
PŘEKÁŽKY

     ZDRAVOTNICKÁ 
SLUŽBA

BIKE VÍKEND MTB - PEC POD SNĚŽKOU
MČR MTB CROSS-COUNTRY 2020 

ŽÁCI/-KYNĚ I
ŽÁCI/-KYNĚ II

P

DÉLKA OKRUHU: 2 500 m

Mytí kol

START/CÍL
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3. závod – ZADOV

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.zadov.cz/mtb
Místo:ZADOV, běžecký stadion N 49.068, E 13.620,
Termín závodu: 8.–9.  8. 2020
Ředitel: Ing. Luděk Sáska, 737 224 397, mtb@lazadov.cz
Hlavní rozhodčí UCI: Ivo Rilović, CRO
Hlavní rozhodčí ČSC:
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, https://mapy.cz/s/3qWaq
okruh žáci https://mapy.cz/s/3qWbS
Kancelář závodu: Zadov, běžecký stadion, prostor startu 
a cíle
Doping kancelář: Hotel Churáňov
Schůze man. týmů: sobotní závody - PÁTEK 19:30 Hotel 
Churáňov, Zadov 13 – viz mapa
nedělní závody – neděle 9:00 prostor startu a cíle
Týmová stání: Pro rezervaci týmového stání pročtěte 
a použijte vlastní rezervační formulář
na adrese: http://www.zadov.cz/mtb/teamareazadov.pdf
Ubytování: Hotel Churáňov, Zadov 13, tel.: 607 414 444, 
www.churanovhotel.cz
Sporthotel Olympia, Zadov 349. tel.: 739 062 110,
www.sporthotelolympia.cz
Penzion U Churáňů, Churáňov 14, tel.: 602 495 622, 
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.: 606 399 885,
www.zadovpenzionanna.cz
Penzion U Lenců, Zadov 18, 723 551 621, www.ulencu.cz
Ubytování U Valdeckých, Zadov 31, tel.606 807 931,
www.uvaldeckychzadov.cz
Penzion U Horejšů, Zadov 19, tel.777 606 887,
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 kancelář závodu v prostoru startu 

a cíle – Stadion Churáňov
17:00–19:00 oficiální trénink XCO sobotních 

kategorií + trénink tech. sekcí žáci
19:30 schůze manažerů týmů k sobotním 

závodům – Hotel Churáňov
Sobota:
8:00–16:00 kancelář závodů
8:00–9:15 oficiální trénink sobotních kategorií
Cross country
9:30 Kadeti, Masters, Expert
11:00 Junioři UCI C1
12:30–13:15 oficiální trénink na trati XCO pro 

sobotní odpolední závody
13:30 ženy/U23, juniorky, UCI C1, kadetky
15:30 muži elita /U23 UCI C1
17:15 oficiální vyhlášení všech sobotních 

kategorií
17:00–18:00 oficiální trénink na trati XCO pro 

všechny kategorie závodící v neděli

Neděle:
8:30–17:00 kancelář závodu

Technické disciplíny
9:00–10:00 žákyně I
10:00–11:30 žáci I
11:30–12:30 žákyně II
12:30–14:00 žáci II

9:30 meeting s pořadatelem k nedělním 
závodům

10:00 odrážedla
10:10 holky a kluci 3-4 let společný start
10:25 holky a kluci 5-6 let společný start
10:40 holky 7-8 let
11:00 kluci 7-8 let
11:20 holky 9-10 let
11:45 kluci 9-10 let
12:15 vyhlášení odjetých nedělních 

kategorií
12:0–13:00 trénink pro žákovské kategorie na 

trati XCO
13:00 žákyně I
13:30 žáci I
14:00 žákyně II
14:45 žáci II
cca 15:45 Vyhlášení výsledků sobotních 

závodů

Kategorie, Přihlášky:
- registrace na závod je možná pouze on-line 
prostřednictvím internetu www.sportsoft.cz nebo
www.poharmtb.cz
- nejpozději je možno se přihlásit do čtvrtka 6. 8. 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 sobotnímu závodu dětí je možné dítě přihlásit 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.
Pouze a jen dětské kategorie do 10 let věku se mohou 
do sobotního závodu přihlašovat na místě a to do jedné 
hodiny před startem dané kategorie. Hodinu před startem 
kategorie jsou přihlášky a prezentace pro danou kategorii 
uzavřeny.

Český pohár a MČR MTB 2020 je v souladu 
s Licenčním řádem ČSC 2020 vypsán pro tyto 
kategorie:
Kategorie
Sobota muži ženy
Kadeti 15 – 16 let (*2005-04)
Junioři 17 – 18 let (*2003-02)
U23 19 – 22 let (*2001-1998)
Elita 23 – 29 let (*1997-90)
Expert 19 – 29 let (*2001 a st.)
Masters 30 – 70 let (*1990 a st.)
Kadetky 15 – 16 let (*2005-04)
Juniorky 17 – 18 let (*2003-02)
U23 19 – 22 let (*2001-1998)
Elita 23 – 29 let (*1997 a st.)

Neděle muži ženy
odrážedla 0-3 roky (*2020-17)
kluci 3-4 roky (*2017-16)
kluci 5-6 let (*2015-14)
kluci 7-8 let (*2013-12)
kluci 9-10 let (*2011-10)
Žáci I 11-12 let (*2009-08)
Žáci II 13-14 let (*2007-06)
odrážedla 0-3 roky (*2020-17)
holky 3-4 roky (*2017-16)
holky 5-6 let (*2015-14)
holky 7-8 let (*2013-12)
holky 9-10 let (*2011-10)
Žákyně I 11-12 let (*2009-08)
Žákyně II 13-14 let (*2007-06)

- finanční ceny budou vypláceny pro obě kategorie 
společně.
body do klasifikace UCI budou přiděleny pouze za 
umístění ve společném závodě dle kat. závodu – UCI C1.
- kategorie Expert a Masters je otevřena 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. Vyhlášení 
výsledků proběhne dle rozpisu poháru.

Ceny: (v CZK)
Elita/Ženy U23 C1 Junioři/Juniorky C1 Expert Masters Kadeti Kadetky Žáci I,II Žákyně I,II
13 000 3000 věcné věcné věcné věcné věcné věcné
10 500 2500 věcné věcné věcné věcné věcné věcné
8000 2000 věcné věcné věcné věcné věcné věcné
7000 1500 věcné
5000 1200 věcné
4000 900
3000 800
2500 600
2000 500
1000 400
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Startovné:
Startovné – sobota:
Kadeti (-tky), Junioři (-rky), Experti, Masters 400 Kč
Elita/U23, Ženy/U23 500 Kč
Startovné – neděle:
Dětské kategorie v sobotu 100 Kč
Žáci 1 a 2, Žákyně 1 a 2 200 Kč

Závodníkům budou u vyplaceny odměny v Kč. Ceny 
budou vyplaceny pro obě kategorie Elita/U23 společně. 
Finanční ceny mohou být nahrazeny věcnými cenami. Ceny 
pro kategorie Expert, Masters, Kadeti, Kadetky, Junioři 
a Juniorky věnuje Ski areál Zadov.

Příjezd na závod: Zadov-Churáňov – 15 km od Vimperka
příjezd:
PRAHA – R4 směr Strakonice, Vimperk (sil.č.145)-Zdíkov-
Zadov
ze směru od Strakonic po sil. č. 4 je možno využít 
zkratku – za obcí Strunkovice
n.Volyňkou odbočit na sil. č. 170 – Čestice – Vacov – 
Stachy - Zadov
PLZEŇ – Klatovy – Sušice-Kašperské Hory-Stachy – Zadov
Č.BUDĚJOVICE – směr Plzeň –Netolice-Vimperk-Zdíkov-
Zadov
BRNO -Humpolec-Pelhřimov-Písek-Strakonice-Vimperk-
Zdíkov-Zadov
SRN, Rakousko - A3 – Passau Mitte – richt. B12 Freyung – 
Phillipsreuth –
Strážný – Vimperk (vlevo) 145 – Zdíkov - Zadov
Pozn.: POZOR dle pravidel UCI je pro sezónu 2020 
zakázáno používání elektrokol v rámci tréninku.
A to jak pro závodníky, tak pro členy závodních týmů.
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4. závod – BRNO

UCI C1 - Elite, Elite Women, Junior, Junior Women
Brno 29.–30. 8. 2020
Pořadatel: Sport pro Brno, z.s., Marie Steyskalové 64, 
616 00 Brno, IČ22750266
Místo závodu: GPS Loc, 49.1915961N, 16.5652489E, 
Brno – Bike aréna Anthropos Pisárky
Termín závodu: 29.–30. 8. 2020
Ředitel závodu: Lubomír Vidlák, +420 605 432 220, 
e-mail: vidlak@sportprobrno.cz,
Technický ředitel: Lukáš Vlach, +420 602 424 934, 
lukinvlach@gmail.com,
Hlavní rozhodčí –
Komisař UCI –
Kancelář závodu: GPS souřadnice Loc: 49.1921572N, 
16.5648842E, Pisárecká 7, Brno, Pisárky
Diváky prosím, aby parkovali na ulici Bauerova. Prostor 
vjezdu do stadionu nebude možné využít pro parkování.
Parkování týmů: 49.1894717N, 16.5653025E
Navigace: Dálnice D1-exit 190 – SVITAVY
Trať: délka 4.2 km, převýšení 210 m
Městský okruh postavený s ohledem na moderní trendy 
XCO tratí, tak aby nabídnul velkou přehlednost pro diváka 
a závodníky prověřil jak po technické tak po fyzické 
stránce.
Trať má 6 speciálních sekcí, vyznačených v mapě 
závodu:

1 Houpačky
2 Rock garden
3 Twins, těžký paralelní technický sjezd s přírodními 

překážkami
4 Čertík – přírodní sjezd
5 Extrém
6 Rock and roll, kamenné pole (balvany) na mírném 

sjezdu

Areál startu a cíle: Atletický stadion
Team Area & Expo: plocha přímo v areálu stadionu.
Vyhlášení výsledků: přímo na atletickém stadionu
Anti-doping: v prostoru stadionu,
Kategorie závodu: dle UCI kategorie C1
Kategorie závodníků: v souladu z pravidly UCI a rozpisem 
Českého poháru MTB
Časomíra: plně digitalizovaná, zajišťuje SportSoft – pro 
přihlášení sledujte web
http://www.poharmtb.cz/cross-country/
Zdravotní služba: Fakultní nemocnice Bohunice
Zdravotníci koordinováni SPP Vyškov, Puškinova 63 68201 
Vyškov.

Časový plán
Pátek:
17:00–19:00 kancelář závodu
17:00–19:00 oficiální trénink XCO sobotních kategorií 

+ trénink tech. sekcí žáci
19:30 schůze manažerů týmů k sobotním 

závodům – prostor stadionu
Sobota:
8:00–16:00 kancelář závodů
8:00–9:15 oficiální trénink sobotních kategorií

Cross country
9:30 Kadeti, Masters, Expert
11:00 Junioři UCI C1
12:30–13:15 oficiální trénink na trati XCO pro sobotní 

odpolední závody
13:30 ženy/U23, juniorky, UCI C1, kadetky
15:30 muži elita /U23 UCI C1
17:15 oficiální vyhlášení všech sobotních 

kategorií
17:00–18:00 oficiální trénink na trati XCO pro 

všechny kategorie závodící v neděli
Neděle:
8:30 – 17:00 kancelář závodu
Technické disciplíny
9:00–10:00 žákyně I
10:00–11:30 žáci I
11:30–12:30 žákyně II
12:30–14:00 žáci II

9:30 meeting s pořadatelem k nedělním 
závodům

10:00 odrážedla
10:10 holky a kluci 3-4 let společný start
10:25 holky a kluci 5-6 let společný start
10:40 holky 7-8 let
11:00 kluci 7-8 let
11:20 holky 9-10 let
11:45 kluci 9-10 let
12:15 vyhlášení odjetých nedělních kategorií
12:00–13:00 trénink pro žákovské kategorie na trati 

XCO
13:00 žákyně I
13:30 žáci I
14:00 žákyně II
14:45 žáci II
cca 15:45 Vyhlášení výsledků nedělních závodů

Kategorie, Přihlášky:
– registrace na závod je možná pouze on-line 
prostřednictvím internetu www.sportsoft.cz nebo
www.poharmtb.cz
– nejpozději je možno se přihlásit do čtvrtka
27. 8. 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 sobotnímu závodu dětí je možné dítě přihlásit 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.
Pouze a jen dětské kategorie do 10 let věku se mohou 
do sobotního závodu přihlašovat na místě a to do jedné 
hodiny před startem dané kategorie. Hodinu před startem 
kategorie jsou přihlášky a prezentace pro danou kategorii 
uzavřeny.

Startovné:

Startovné – sobota:
Kadeti (-tky), Junioři (-rky), Experti, Masters 400 Kč
Elita/U23, Ženy/U23 500 Kč
Startovné – neděle:
Dětské kategorie v sobotu 100 Kč
Žáci 1 a 2, Žákyně 1 a 2 200 Kč

Ceny: (v CZK)
Elita/Ženy U23 C1 Junioři/Juniorky C1 Expert Masters Kadeti Kadetky Žáci I,II Žákyně I,II
13000 3000 věcné věcné věcné věcné věcné věcné
10500 2500 věcné věcné věcné věcné věcné věcné
8000 2000 věcné věcné věcné věcné věcné věcné
7000 1500 věcné
5000 1200 věcné
4000 900
3000 800
2500 600
2000 500
1000 400

Závodníkům budou vyplaceny odměny v Kč. Ceny budou 
vyplaceny pro obě kategorie Elita/U23 společně. Finanční 
ceny mohou být nahrazeny věcnými cenami. Ceny pro 
kategorie Expert, Masters, Kadeti, Kadetky, Junioři 
a Juniorky věnuje Sport pro Brno, z.s.
Pozn.: POZOR dle pravidel UCI je pro sezónu 2020 
zakázáno používání elektrokol v rámci tréninku.
A to jak pro závodníky, tak pro členy závodních týmů.
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Český pohár a mistrovství ČR MTB 
2020 Cross-Country – XCO
Kvalifikační závody na ME a MS 
2020 & kvalifikační závody na OH 2020

Organizační pokyny – rozpis poháru

Komise MTB pod záštitou ČSC vypisuje národní pohár 
horských kol v olympijské disciplíně cross-country. Pohár 
je součástí nominace na ME a MS a zároveň jsou závody 
součástí nominace na OH Tokio 2020. Závody STRABAG 
cupu včetně MČR jsou zapsány v mezinárodním 
kalendáři UCI pro kategorie muži Elite, ženy Elite, Junioři 
a Juniorky. Národní pohár je vypsán v určených věkových 
kategoriích (rozhodující je rok narození) pro soutěž 
jednotlivců a družstev. Mistrovství ČR se nemohou 
účastnit zahraniční závodníci.

Bodování
Závodníci budou hodnoceni ve všech závodech poháru. 
Vítězem soutěže se stává závodník s nejvyšším počtem 
bodů. Celý pohár mimo mistrovství republiky, bude otevřen 
i pro zahraniční závodníky. Mistrovství republiky je součástí 
poháru a jede se i jako pohárový závod.
V případě rovnosti počtu bodů rozhoduje:
1. Počet lepších umístění,
2. Vyšší počet dokončených závodů,
3. Lepší umístění v závodě mistrovství republiky,

Bodové ohodnocení Český pohár MTB 2020 podle 
umístění v cíli je následující:

1. 300 bodů 24. 80 bodů 47. 52 bodů 70. 29 bodů
2. 280 bodů 25. 78 bodů 48. 51 bodů 71. 28 bodů
3. 260 bodů 26. 76 bodů 49. 50 bodů 72. 27 bodů
4. 250 bodů 27. 74 bodů 50. 49 bodů 73. 26 bodů
5. 240 bodů 28. 72 bodů 51. 48 bodů 74. 25 bodů
6. 230 bodů 29. 70 bodů 52. 47 bodů 75. 24 bodů
7. 220 bodů 30. 69 bodů 53. 46 bodů 76. 23 bodů
8. 200 bodů 31. 68 bodů 54. 45 bodů 77. 22 bodů
9. 190 bodů 32. 67 bodů 55. 44 bodů 78. 21 bodů
10. 180 bodů 33. 66 bodů 56. 43 bodů 79. 20 bodů
11. 170 bodů 34. 65 bodů 57. 42 bodů 80. 19 bodů
12. 160 bodů 35. 64 bodů 58. 41 bodů 81. 18 bodů
13. 150 bodů 36. 63 bodů 59. 40 bodů 82. 17 bodů
14. 140 bodů 37. 62 bodů 60. 39 bodů 83. 16 bodů
15. 130 bodů 38. 61 bodů 61. 38 bodů 84. 15 bodů
16. 120 bodů 39. 60 bodů 62. 37 bodů 85. 14 bodů
17. 110 bodů 40. 59 bodů 63. 36 bodů 86. 13 bodů
18. 100 bodů 41. 58 bodů 64. 35 bodů 87. 12 bodů
19. 90 bodů 42. 57 bodů 65. 34 bodů 88. 11 bodů
20. 88 bodů 43. 56 bodů 66. 33 bodů 89. 10 bodů
21. 86 bodů 44. 55 bodů 67. 32 bodů 90. 9 bodů
22. 84 bodů 45. 54 bodů 68. 31 bodů 91. 8 bodů
23. 82 bodů 46. 53 bodů 69. 30 bodů 92. 7 bodů

Podmínka účasti
Závodů Českého poháru MTB se mohou zúčastnit 
závodníci s platnou licencí ČSC nebo zahraniční závodníci 
s platnou licencí UCI. Závodu MČR MTB 2020 se mohou 
zúčastnit pouze závodníci s platnou licencí vydanou ČSC. 
Ke startu v pohárovém závodě nebude požadována licence 
ČSC u dětských kategorií - tedy u dětí ve věku od 0 do 
10let. Pro všechny žákovské kategorie již licence bude 
vyžadována. Dále licence nebude vyžadována u kategorie 
Expert. Aby mohl závodník získat na MČR medaili 
a mistrovský dres, musí být do závodu zaregistrován 
s platnou licencí ČSC. V dětských kategoriích do 10 
let opět není vyžadována licence ani na závodě MČR. 
Kategorie Expert, je jediná, která mistrovský dres ani 
medaile z MČR nezískává.

Přihlášky
Na všechny závody je možné se přihlásit on-line 
prostřednictvím webových stránek www.poharmtb.cz. 
Přihlášení je on-line a bude možné kdykoliv v průběhu 
závodní sezony od 19. 3. 2020 10:00. Přihlášení je 
možné na všechny závody celé sezóny, nejpozději však 
vždy do čtvrtka před jednotlivým závodem, do 12:00. 
Pokud se závodník nepřihlásí prostřednictvím internetu, 
má možnost se do závodu dohlásit na místě. Dohlášení 
na místě je však z organizačních důvodů zpoplatněno 
100% 50% příplatkem k výši startovného. Startovné musí 
závodník přihlášený přes internet uhradit bezprostředně 
po přihlášení platební kartou. Bez platby není přihláška do 
závodu platná a takový závodník bude ze startovní listiny 
po skončení on-line registrace ve čtvrtek před závodem po 
12 hodině vyřazen. V případě vyšší moci nebo prokázané 
nemoci bude startovné vráceno na základě vyplněného 
formuláře. Oddíly, které budou mít zájem, získají své 
přihlašovací heslo a přístup pro snadnější hromadnou 
registraci k závodům. Všichni závodníci jsou povinni 
vyzvednout si startovní čísla a prezentovat se osobně 
nebo prostřednictvím trenérů nebo zákonných zástupců 
v kanceláři závodu v souladu s časovým plánem závodu, tj. 
nejdéle však jednu hodinu před startem kategorie. Hodinu 
před startem kategorie je registrace, prezence a startovní 
listina definitivně a bez výjimek uzavřena.

K sobotnímu závodu dětí je možné dítě přihlásit 
a prezentovat 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 cyklistickou plnou ochrannou přilbou.

Všichni závodníci Českého poháru STRABAG Cupu 
startují v závodech na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. 
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za způsobené 
materiální nebo zdravotní škody způsobené před závodem, 
při tréninku nebo v průběhu samotného závodu. Všichni 
závodníci s tímto souhlasí a svůj souhlas stvrzují na 
přihlášce do závodu.

Veškeré informace o přihláškách a registraci oddílů získáte 
na: cpxcmtb@sportsoft.cz

Kategorie
Český pohár a MČR MTB 2020 je vypsán pro tyto 
kategorie. Závodník může startovat v rámci ČP pouze 
v jedné kategorii.
Muži
Odrážedla kluci 0–3 let (*2020–2017)
kluci 3–4 let (*2017–2016)
kluci 5–6 let (*2015–2014)
kluci 7–8 let (*2013–2012)
kluci 9–10 let (*2011–2010)
Žáci I 11–12 let (*2009–2008)
Žáci II 13–14 let (*2007–2006)
Kadeti 15–16 let (*2005–2004)
Junioři 17–18 let (*2003–2002)
U23 19–22 let (*2001–1998)
Elita 23 let a starší (*1997 a starší)
Expert 19 let a starší (*2001 a starší)
Masters 30 let a starší (*1990 a starší)

Ženy
Odrážedla holky 0–3 let (*2020–2017)
holky 3–4 let (*2017–2016)
holky 5–6 let (*2015–2014)
holky 7–8 let (*2013–2012)
holky 9–10 let (*2011–2010)
Žákyně I 11–12 let (*2009–2008)
Žákyně II 13–14 let (*2007–2006)
Kadetky 15–16 let (*2005–2004)
Juniorky 17–18 let (*2003–2002)
U23 19–22 let (*2001–1998)
Elita 23 a starší (*1997 a starší)

Upřesnění kategorie U23
Při pohárových závodech startují kategorie Ženy Elita 
a Ženy U23, respektive Muži Elita a Muži U23 společně. 
Finanční ceny za závod budou vypláceny pro obě kategorie 
společně. V každém závodě ČP bude samostatně 
vyhlášena a v rámci celého ČP bodována kategorie U23 
muži a U23 žen. Závodníci/e kategorie U23 budou zároveň 
hodnoceni i klasifikováni (= obdrží body do rankingu UCI 
a body do celkového pořadí ČP) v pořadí závodu Elite muži 
a Elite ženy. Tři nejlepší závodníci kategorie U23 získají 
za umístění v závodě věcné ceny od sponzorů ČP. Body 
do klasifikace UCI, budou přiděleny pouze za umístění ve 
společném závodě. Při Mistrovském závodě bude vyhlášen 
Mistr ČR U23 i v kategoriích muži a ženy samostatně, 
a to i v případě, že se závodník/ce kategorie U23 umístí 
mezi prvními pěti závodníky kategorie Elite. Závodník/ce 
U23 závodí v závodě své kategorie, nemůže se tak umístit 
v závodě kategorie Elite.

Pricemoney
Závody STRABAG Cupu 2020 jsou dotovány finančními 
a věcnými cenami dle rozpisu a regulace UCI pro jednotlivé 
kategorie závodu. Věcné a finanční ceny kategoriím Žáci, 
Kadeti, Kadetky, Expert, Masters, Junioři a Juniorky věnuje 
místní pořadatel dle rozpisu cen.
V případě, že v jednotlivých kategoriích bude přihlášeno 
méně než 5 závodníků, vyhrazuje si pořadatel právo 

závodníky přiřadit k závodu jiné kategorie. Vyhlášení 
výsledků závodu proběhne dle časového rozpisu poháru.

Český pohár – STRABAG Minime Cup 2020
V letošním roce vypisujeme pro žákovské a dětské 
kategorie soutěž „ČP Minime“. Jednotlivé závody „ČP 
Minime“ budou organizovány stejně jako závody Českého 
poháru MTB cup 2020 a řídí se jeho organizačními pokyny, 
časovým p}lánem poháru a platným Soutěžním řádem. 
Bodové hodnocení dětských a žákovských kategorií je 
shodné s bodováním ČP. Žákovské a dětské kategorie 
obdrží věcné ceny. Zároveň u všech kategorií dětí 0-10 let 
bude vyhlášen dětský mistr ČR i přesto, že děti nemusí mít 
licenci ČSC.

STRABAG MTB CUP 2020 - Organizační pokyny
1. Jednotlivé závody Českého poháru MTB 2020 a závod 
MČR pořádá technicky a organizačně pod záštitou ČSC 
prostřednictvím Komise MTB při ČSC, Pro Sport MTB 
s.r.o., MTB CZECH, KC Kooperativa a pověření jednotliví 
pořadatelé, podle platného Soutěžního řádu MTB. Tento 
rozpis platí jak pro všechny pohárové závody, tak i pro 
mistrovský závod MČR.
2. Rozpis soutěže vydává Český svaz cyklistiky, Komise 
MTB.
3. Podle výsledků jednotlivých závodů bude ihned 
vydáváno pořadí a průběžné pořadí jednotlivců a družstev 
podle kategorií. Pro hodnocení družstev „Pohár 
týmů“ bude použito součtu bodů získaných závodníky 
v jednotlivých kategoriích, maximálně však tří nejlepších 
závodníků z jedné kategorie a jednoho oddílu v každém 
závodě seriálu. V případě rovnosti bodů rozhoduje 
součet lepších umístění v posledním bodovaném závodě. 
Průběžné výsledky družstev budou zveřejňovány na 
internetu. Výsledky soutěže absolutního pořadí „Poháru 
týmů“, budou vyhlášeny na slavnostním vyhlášení poháru 
XCM a XCO v Mladé Boleslavi 30. 10. 2020. V soutěži 
týmů není vypsáno MČR. Vítězné družstvo získá pohár 
a první tři týmy hodnotné věcné ceny.
4. Hlavní rozhodčí bude nejpozději den před zahájením 
závodu schvalovat regulérnost tratě. O umístění 
občerstvovací zóny a mechanického depa na trati závodu 
rozhodne ve spolupráci s hlavním rozhodčím závodu 
Technický delegát určený Komisí MTB. Na jednotlivé závody 
bude delegován Komisí MTB šestičlenný sbor rozhodčích. 
Na závody bude delegován UCI hlavní rozhodčí pro závody 
kategorií Elita muži, Elita ženy, Junioři a Juniorky.
5. Při prvním závodě Českého poháru MTB 2020 bude 
určeno pořadí na startu závodu takto:
Přednostně budou do startovních řad řazeni závodníci 
podle umístění v aktuálním zveřejněném žebříčku UCI pro 
kategorie Elita Muži, Elita Ženy, Junioři a Juniorky. Dále 
jsou pak řazeni závodníci bez UCI bodů podle celkových 
výsledků z poháru 2019 ve stejném systému jako 
u ostatních kategorií. Tedy 10 závodníků v kategorii Elite 
a 5 závodníků/závodnic z kategorie Junior, kteří přešli 
v sezóně 2020 do kat. Elite. Takto až do vyčerpání všech 
závodníků a obsazení startovních pozic.
Přednostně a mimo pořadí ČP 2020 budou do startovních 
řad řazeni závodníci podle umístění v aktuálním 
zveřejněném žebříčku UCI Junioři a Juniorky. Pro kategorii 
Junioři/Juniorky se na start postaví nejdříve 10 nejlepších 
Juniorů/Juniorek (ročník 2002) z celkového pořadí ČP 
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MTB 2019 a 5 nejlepších Juniorů/Juniorek (ročník 2003) 
z celkového pořadí ČP MTB 2019 kategorie Kadeti/
Kadetky. Po nich bude na start řazeno opět 10 dalších 
Juniorů/Juniorek ročník 2002 a 5 nejlepších ročníku 
2003. A takto dále až do naplnění celého startovního pole.
Pro kategorii Kadetů a Kadetek se na start postaví 
nejdříve 10 nejlepších kadetů/kadetek (ročník 2004) 
z celkového pořadí ČP MTB 2019 kategorie Kadeti/
Kadetky a 5 nejlepších kadetů/kadetek (ročník 2005) 
z celkového pořadí ČP MTB 2019 kategorie Žáci/Žákyně II. 
Po nich bude při řazení na startu následovat dalších 10 
nejlepších kadetů/kadetek (ročník 2004) z celkového 
pořadí ČP MTB 2019 kategorie Kadeti/Kadetky a 5 
nejlepších kadetů/kadetek (ročník 2005) z celkového 
pořadí ČP MTB 2019 kategorie Žáci/Žákyně II. A takto 
dále až do naplnění celého startovního pole.
Pro kategorii Žáků II a Žákyň II se na start postaví nejdříve 
10 nejlepších žáků/žákyň II (ročník 2006) z celkového 
pořadí ČP MTB 2019 kategorie Žáci/Žákyně II a 5 
nejlepších žáků/žákyň II (ročník 2007) z celkového pořadí 
ČP MTB 2019 kategorie Žáci/Žákyně I. Po nich bude při 
řazení na startu následovat dalších 10 nejlepších žáků/
žákyň II (ročník 2006) z celkového pořadí ČP MTB 2019 
kategorie Žáci/Žákyně II a 5 nejlepších žáků/žákyň II 
(ročník 2007) z celkového pořadí ČP MTB 2019kategorie 
Žáci/Žákyně I. A takto dále až do naplnění celého 
startovního pole.
Pro kategorii Žáků I a Žákyň I se na start postaví nejdříve 
10 nejlepších žáků/žákyň I (ročník 2008) z celkového 
pořadí ČP MTB 2019 kategorie Žáci/Žákyně I a 5 
nejlepších žáků/žákyň I (ročník 2009) z celkového pořadí 
ČP MTB 2019 kategorie Kluci/Holky 9-10let. Po nich bude 
při řazení na startu následovat dalších 10 nejlepších 
žáků/žákyň I (ročník 2008) z celkového pořadí ČP MTB 
2019 kategorie Žáci/Žákyně I a 5 nejlepších žáků/žákyň 
I (ročník 2009) z celkového pořadí ČP MTB 2019 kategorie 
Kluci/Holky 9-10let. A takto dále až do naplnění celého 
startovního pole.
V dětských kategoriích nižších ročníků se na start 
postaví nejdříve 10 nejlepších závodníků dané kategorie 
z celkového pořadí ČP MTB 2019 dané kategorie 
(starší ročník v dané kategorii) a 5 nejlepších závodníků 
přecházejících z nižší kategorie do dané kategorie (mladší 
ročník v dané kategorii) z celkového pořadí ČP MTB 
2019 nižší, kromě nejmladší kategorie, kde se na start 
postaví nejdříve 10 nejlepších závodníků dané kategorie 
z celkového pořadí ČP MTB 2019 dané kategorie. A takto 
dále až do naplnění celého startovního pole.
Pro kategorii Expert jsou garantovány na staru všechny 
startovní pozice dle celkového pořadí v této kategorii v ČP 
2019.
Pro kategorii Masters jsou garantována na startu všechny 
startovní pozice dle celkového pořadí v této kategorii v ČP 
2019.
Pro všechny ostatní (nové závodníky, závodníky bez vyjetých 
bodů v roce 2019, přestupy kategorií expert-masters 
apod.) bude startovní pořadí určeno dle času přihlášení do 
prvního závodu.
6. Při dalších závodech Českého poháru a mistrovském 
závodě bude garantováno pořadí při startu závodu pro 
všechny předem přihlášené závodníky kategorií Děti, 
Žáci, Žákyně, Kadeti, Kadetky, Masters a Expert dle jejich 
aktuálního bodového zisku ve STRABAG MTB CUPu 2020.
Pro kategorie Junioři, Juniorky, Ženy a Muži Elite bude 

řazení probíhat dle aktuálního bodování v žebříčku UCI. 
Závodníci a závodnice, kteří nefigurují v žebříčku UCI, 
budou řazeni následně dle aktuálního pořadí STRABAG 
MTB CUPu 2020.
Pokud se jakéhokoliv závodu bude účastnit Mistr Světa 
nebo Mistr Evropy (vč. ostatních cyklistických disciplín), má 
tento závodník/ce absolutní přednost při řazení na startu 
závodu a pořadatel závodu si vymezuje právo jeho zařazení 
do startovního pole na libovolnou pozici.
7. Každý závodník startuje se startovním číslem. 
Laminovaná startovní tabulka obsahuje ze zadní strany 
nevratný RFID čip a nesmí být žádným způsobem 
upravována. Musí být umístěn čitelně na řídítkách. Je 
zakázáno číslo obtáčet kolem řídítek. Jakákoliv, ať už 
drobná úprava tabulky s číslem bude posuzována hlavním 
rozhodčím závodu jako porušení pravidel a jako taková 
sankcionována.
8. Závodníci nesmí během závodů používat žádné 
radiokomunikační nebo elektronické zařízení (vysílačky, 
rádio apod.) Filmování během závodu pomocí jakéhokoliv 
záznamového média spadá pouze pod schválení hlavní 
rozhodčí, ředitele závodu a technického delegáta. 
Pořizovat záznam je tedy možné pouze se souhlasem výše 
uvedených. V případě nesplnění podmínky může hlavní 
rozhodčí udělit trest nebo diskvalifikaci.
9. Dle pravidel UCI je pro sezónu 2020 zakázáno používání 
elektrokol v rámci tréninku. A to jak pro závodníky, tak 
pro členy a doprovod závodních týmů. Zákaz používání 
elektrokol se vztahuje i na trénink a doprovod závodníků.
10. Vedoucím závodníkům kategorií Elita, U23, Expert, 
Ženy, Junioři, Juniorky, Kadeti, Kadetky, Žáci a Žákyně 
může být na stupních vítězů oblečen dres vedoucího 
jezdce poháru (bude-li vypsán). Vždy nový dres bude 
vedoucímu závodníkovi oblečen při vyhlášení výsledků 
závodu. Závodník si může na dres umístit loga svých 
sponzorů. Loga sponzorů nesmí být větší než 2/3 velikosti 
loga sponzora poháru uvedeného na dresu. Zároveň tato 
loga nesmí překrývat loga sponzora poháru. Závodník 
může v tomto dresu startovat i v závodě. V případě, že 
si závodník nechá vyrobit vlastní dres se svými sponzory, 
musí zachovat design dresu a všechna loga včetně loga 
výrobce dresu a barevnost jako na dresu, který obdržel při 
slavnostním vyhlášení.
11. Při závodě MČR v Peci pod Sněžkou získají vítězové 
jednotlivých kategorií titul „Mistr České republiky 2020“, 
mistrovský dres a medaili. Závodníci na druhém a třetím 
místě získají medaile. Tituly v jednotlivých kategoriích 
budou uděleny pouze v případě účasti alespoň pěti 
závodníků v závodě. V rámci závodu MČR získá nejlepší 
závodník/závodnice kategorie U23 titul „Mistr ČR 2020“, 
mistrovský dres pro tuto kategorii. Závodníci na 2 a 3. 
místě obdrží medaile.
Závodníci kategorie Expert nezískají titul, mistrovský 
dres ani medaili, ale získají body v souladu s pohárovým 
rozpisem, finanční nebo věcné ceny v souladu s rozpisem 
závodu.
Zahraniční závodníci nemohou na mistrovském závodě 
startovat!
12. Mistrovský závod družstev/štafet. V souladu 
s časovým plánem MČR se uskuteční soutěž družstev/
štafet o titul „Mistr České republiky 2020“.
1) štafeta „ELITE“
- tým složený ze 4 závodníků z maximálně 2 týmů
- název štafety bude tvořen z názvů týmů, které jsou 

ve štafetě zastoupeny a název se objeví ve startovní 
i výsledkové listině
Složení štafety:
1x muž Elite (nebo mladší: U23, junior, kadet)
1x žena Elite (nebo mladší: žena U23, juniorka, kadetka)
1x junior (nebo mladší: kadet)
1x juniorka (nebo mladší: kadetka)
- v extrémní variantě bude možný start až 4 kadetů 
v jediném týmu (2x kadet a 2x kadetka)
2) štafeta kategorií „ŽÁCI“
- tým složený ze 4 závodníků z maximálně 2 týmů
- název štafety bude tvořen z názvů týmů, které jsou 
ve štafetě zastoupeny a název se objeví ve startovní 
i výsledkové listině
Složení štafety:
1x žák starší (nebo žák mladší)
1x žákyně starší (nebo žákyně mladší)
1x žák mladší
1x žákyně mladší
- v extrémní variantě bude možný start až 4 mladších žáků 
v jediném týmu (2x žák mladší a 2x žákyně mladší).
13. Pravidla pro „mechanická depa“ a „občerstvovací 
zónu“ jsou specifikována v Soutěžním řádu MTB 
a pravidlech UCI. Při každém pohárovém závodě budou 
na okruhu zpravidla vyznačena dvě kombinovaná depa 
nebo jedno oboustranné depu, pokud to bude na dané 
trati vhodné řešení. Do tohoto ohraničeného prostoru 
budou mít přístup dva zástupci týmu na jednoho 
závodníka maximálně však tři, kteří budou mít oficiální 
označení vydané pořadatelem. Toto označení musí 
všichni v depu nosit viditelně na zápěstí. V případě, že 
se závodník bude přijímat občerstvení mimo určenou 
zónu, bude diskvalifikován, pokud hlavní rozhodčí před 
závodem nerozhodne jinak. Zástupci týmů v depech 
musí mít při závodech předepsané označení, které bude 
vydáváno v kanceláři závodu při prezentaci. Asistence 
závodníkům řeší platná pravidla MTB a budou kontrolována 
a vyžadována. Zástupci poskytující asistenci, kteří nebudou 
respektovat tyto pravidla a výzvu rozhodčí a maršálů, 
budou z depa vykázáni a přístup jim nebude umožněn ani 
na dalších závodech poháru.
14. Do startovních a výsledkových listin bude závodníkům 
uveden pouze ten klub a sponzor, kterého mají zapsaného 
v licenci. Závodníkům bez licence bude zapsán název, který 
při přihlášení uvede závodník.
15. Závodníci, kteří získají některou z vypsaných cen, jsou 
povinni si tuto cenu vyzvednout nejdéle do jedné hodiny po 
vyhlášení oficiálních výsledků závodů. Ceny, které nebudou 
v uvedeném časovém limitu vyzvednuty, propadají ve 
prospěch pořadatele.
16. Pořadatel je povinen zajistit v průběhu závodů 
zdravotní službu, lékaře a sanitní vůz
17. Závodníci se závodů zúčastňují na vlastní nebezpečí. 
Počet startujících v jednotlivých kategoriích není omezen.
18. Vždy v pátek v 19:30 (přesné místo bude vždy 
upřesněno v propozicích závodu) proběhne informativní 
schůzka s manažery týmů a zástupců závodníků, 
závodníky. Zde budou uvedeny podrobnosti organizace 
závodu. Na schůzku budou mít přístup maximálně 2 
zástupci jednoho klubu. Od účastníků schůzek může 
pořadatel vyžadovat platnou licenci ČSC.
Schůzka k nedělnímu závodu dětí a žákovských kategorií 
se uskuteční vždy v neděli ráno v 9:30.
19. Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny 

a doplňovat ustanovení tohoto rozpisu v průběhu soutěže. 
Případné změny budou komunikovány prostřednictvím 
webových stránek www.poharmtb.cz a sociálních sítí www.
facebook.com/ceskypoharxco a v rámci závodů budou 
vydány tištěné komuniké.
TECHNICKÉ DISCIPLÍNY PRO ŽÁKOVSKÉ KATEGORIE
20. Pro kategorie Žáci I a II a Žákyně I a II jsou v STRABG 
MTB Cupu zařazeny Technické Sekce zručnosti. Řídí se 
zveřejněným rozpisem a pravidly.
Přihlášení do závodu je společné, tedy jak na Technické 
Sekce, tak na závod XCO. Pro Technické Sekce je potřeba 
se prezentovat v kanceláři závodu, nejpozději však hodinu 
před startem Technických Sekcí pro danou kategorii. 
Prezentace v závodní kanceláři je společná pro obě části 
závodu (TS a XCO) Závodník nemá povinnost se ani jedné 
části zúčastnit. Za DNS ale neobdrží žádné body do 
celkového hodnocení.
Pro každý závod bude připraveno pět technických sekcí, 
které se budou v jednotlivých závodech obměňovat. Výběr 
technických sekcí pro závod bude zveřejněn den před 
závodem pro páteční trénink. Bodování je pro všechny 
4 uvedené kategorie nastaveno takto: Za nesprávné 
projetí technických překážek jsou přítomným rozhodčím 
přidělovány trestné body. V závislosti na počtu trestných 
bodů jsou jednotlivým závodníkům připisovány body 
do celkového pořadí poháru. Tyto body jsou připsány 
bezprostředně po absolvování technické sekce a ovlivní 
tak pořadí na startu v odpoledním závodě (kromě prvního 
pohárového závodu). Body získané z technických sekcí 
při prvním pohárovém závodě neovlivní startovní pozice 
závodu XCO, který se řídí specifickým řazením na start. 
Body budou ale standardně započítány do celkového 
pořadí.

Bodování technických disciplín:
0 trestných bodů 150 bodů do pořadí
1 trestný bod 145 bodů do pořadí
2 trestné body 140 bodů do pořadí
3 trestné body 135 bodů do pořadí
4 trestné body 130 bodů do pořadí
5 trestných bodů 125 bodů do pořadí
6 trestných bodů 120 bodů do pořadí
7 trestných bodů 115 bodů do pořadí
8 trestných bodů 110 bodů do pořadí
9 trestných bodů 100 bodů
10 trestných bodů 90 bodů do pořadí
11 trestných bodů 80 bodů do pořadí
12 trestných bodů 70 bodů do pořadí
13 trestných bodů 60 bodů do pořadí
14 trestných bodů 50 bodů do pořadí
15 trestných bodů 40 bodů do pořadí
16 trestných bodů 30 bodů do pořadí
17 trestných bodů 20 bodů do pořadí
18 trestných bodů 10 bodů do pořadí
19 trestných bodů a více 0 bodů do pořadí
DNS 0 bodů do pořadí

21. V ročníku 2020 budou rozděleny a zpoplatněny 
parkovací a týmové zóny na všech závodech. Do sektoru 
A mají právo se přednostně registrovat UCI týmy a prvních 
10 týmů z celkového hodnocení 2019. Místní organizátor 
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má právo určit dalších 10 míst dle svého individuálního 
uvážení. Ve vybraném sektoru má právo tým na umístění 
1x dodávky do 3,5t + 1x týmový stan o rozměru 3x6m.
Poplatky:
Sektor A za garantované místo 500,– za víkend
Sektor B za garantované místo 300,– za víkend
Sektor C za garantované místo 200,– za víkend
Obytný vůz za poplatek 1000,– za obytný vůz a víkend
Zábor prostoru nad vymezený rozměr (platba za m2):
Sektor A 15,– Kč / m2
Sektor B 10,– Kč / m2
Sektor C 15,– Kč / m2

Všechna ostatní týmová auta musí být odstavena na 
předem určených místech. Prosím sledujte regulaci 
v jednotlivých propozicích závodu, kde budou jednotlivé 
sektory jasně vyznačeny.
Rezervace sektoru se provádí s přihlášením závodníků/
týmu na závod u lokálního pořadatele. Poplatek je splatný 
spolu s přihlášením závodníků a registrací týmového 
prostoru. Prosím řiďte se instrukcemi uvedenými 
v propozicích jednotlivých závodů.
Pokud tým nebo závodník nebude mít rezervován 
a zaplacen týmový prostor, tento mu bude přidělen při 
příjezdu na zbývajících plochách. V místě závodu lze 
týmové zázemí vybudovat pouze a jenom na místech, 
sektorech, k tomu určeným. Parkování mimo vyhrazené 
a k tomu určené plochy, bude řešeno místními orgány, 
městskou policií a policií jako přestupek s pokutou.
Ceny služeb parkování a týmových stání se mohou 
na jednotlivých závodech lišit v návaznosti na lokální 
možnosti.

Výše startovného pro on-line přihlášené závodníky/ce
Dětské kategorie 100,– Kč
Žáci, Žákyně 200,– Kč
Kadeti, Kadetky, Expert, Masters, 
Junioři, Juniorky

400,– Kč

Elita/U23, Ženy/U23 500,– Kč

Závěrečná ustanovení
Upozornění pro závodníky: Závodník může být hodnocen 
v Českém poháru pouze v jedné kategorii. Závodník si na 
začátku sezóny musí zvolit tuto kategorii, ve které chce 
startovat. Během sezóny závodník nesmí měnit kategorii. 
Toto nařízení platí pro všechny kategorie.

Časový plán 2020
Tento časový plán platí pro všechny pohárové závody. 
MČR v Peci pod Sněžkou bude doplněno o závod štafet. 
Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravy časového plánu. 
V případě změny bude vydáno komuniké s dostatečným 
předstihem. Prosím sledujte dostupné informační kanály.
Přihlášení na závod je možné přes on-line přihlášení na 
webových stránkách poháru ČP MTB. Přihlášení do závodu 
není platné bez provedené platby.
Prezence všech registrovaných závodníků končí 
vždy hodinu před startem dané kategorie. Dodatečné 
přihlášky do závodu na místě jsou možné, platí pro ně 
ale navýšené startovné o 100% dané kategorie! Po limitu 
jedné hodiny již nebude možné ani vyzvednout startovní 
čísla, ani se do závodu přihlásit. Startovní listina kategorie 
bude definitivně uzavřena.

Pátek:
17:00–19:00 kancelář závodu
17:00–19:00 vylosování a trénink technických sekcí 

žákovské kategorie
17:00–19:00 oficiální trénink trati XCO pro všechny 

sobotní kategorie
19:30 schůze manažerů týmů k sobotnímu 

závodu UCI
Sobota:
08:00 - 16:00 kancelář závodu
08:00 - 09:15 oficiální trénink na trati XCO pro všechny 

sobotní kategorie
9:30 Kadeti (45 min = 3-4 kola), Masters, 

Experti, (55 min = 4-5 kol)
11:00 Junioři (1 hod = cca 5-6 kol)
12:30–13:15 oficiální trénink na trati XCO pro odpolední 

kategorie
13:30 Ženy Elite/U23, Juniorky, Kadetky (1:15 

hod = 5,4,3 kola)
15:30 Muži Elite /U23 (1:30 hod = 7-8 kol)
17:15 Vyhlášení výsledků závodu XCO (do 10 

min po dojetí kat. Elite)
vyhlašování v tomto pořadí: ME, ŽE, Junioři, Juniorky, 
Kadeti, Kadetky, Masters, Experti
17:00–18:00 oficiální trénink na žákovské a dětských 

tratích XCO pro všechny kat. závodící 
v neděli

Neděle:
08:30–17:00 kancelář závodů
09:30 meeting s pořadatelem k nedělním 

závodům (děti, žáci)

09:00–14:00 Technické disciplíny pro žákovské 
kategorie po kategoriích takto:

09:00–10:00 Žákyně I
10:00–11:30 Žáci I
11:30–12:30 Žákyně II
12:30–14:00 Žáci II
10:00 odrážedla (2-3 min)
10:10 holky a kluci 3-4 let společný start (3-5 min)
10:25 holky a kluci 5-6 let společný start (5-7 min)
10:40 holky 7-8 let (7-9 min)
11:00 kluci 7-8 let (7-9 min)
11:20 holky 9-10 let (9-11 min)
11:45 kluci 9-10 let (9-11 min)
12:15 vyhlášení všech dopoledních dětských 

kategorií (odjetých)
12:00–13:00 trénink na závodní XCO trati pouze pro 

žákovské kategorie
13:00 žákyně I (15-20 minut)
13:30 žáci I (15-20 minut)
14:00 žákyně II (25-30 minut)
14:45 žáci II (25-30 minut)
15:45 oficiální vyhlášení všech odpoledních - 

žákovských kategorií

Ideální XCO okruh je počítán na 12 minut času jízdy vítěze 
kat. Muži Elite, (ostatní kategorie pak adekvátně pomaleji)

Při pohárovém závodě zařazeném do mezinárodního 
kalendáře UCI kategorií C1 budou závodníkům vyplaceny 
odměny v Kč. Výše cen uvedená v tabulce je pro závody 
C1. Ceny budou vyplaceny pro obě kategorie Elita/U23 
společně. Finanční ceny mohou být nahrazeny věcnými 
cenami. Ceny pro kategorie Expert, Masters, Kadeti, 
Kadetky, Junioři a Juniorky věnuje místní pořadatel.
Celková finanční dotace STRABAG Českého poháru MTB 
2020 je přes 500 000,– Kč

Při mistrovském závodě budou závodníkům vyplaceny 
tyto finanční odměny. Finanční ceny mohou být nahrazeny 
věcnými cenami. Věcné ceny věnuje místní pořadatel. 
V kategorii žáci a žákyně obdrží první tři v kategorii věcné 
ceny.
Celková finanční dotace MČR je 63.000,– Kč.

Za celkové umístění obdrží vítězové jednotlivých kategorií 
finanční ceny, poháry, diplomy a věcné ceny při slavnostním 
vyhlášení, které se uskuteční 30. 10. 2020 v Muzeu 
ŠKODA v Mladé Boleslavi.

Prizemoney závodů UCI kat. C1 STRABAG MTB cup 2020 XCO
Elita/Ženy/U23 Junioři/Juniorky Expert Masters Kadeti Kadetky Žáci I,II Žákyně I,II

1. 13 000,– 3 000,– věcné věcné věcné věcné věcné věcné
2. 10 500,– 2 500,– věcné věcné věcné věcné věcné věcné
3. 8 000,– 2 000,– věcné věcné věcné věcné věcné věcné
4. 7 000,– 1 500,– věcné
5. 5 000,– 1 200,– věcné
6. 4 000,– 900,–
7. 3 000,– 800,–
8. 2 500,– 600,–
9. 2 000,– 500,–
10. 1 000,– 400,–

Finanční dotace STRABAG MČR MTB 2020 cross-country
Elita/U23 Ženy/U23 Expert Masters Kadeti Kadetky Junioři Juniorky Žáci I,II Žákyně I,II
10.000,– 10.000,– věcné věcné věcné věcné 2.500,– 2.500,– věcné věcné
7.000,– 7.000,– věcné věcné věcné věcné 1.500,– 1.500,– věcné věcné
5.000,– 5.000,– věcné věcné věcné věcné 500,– 500,– věcné věcné
3.000,– 3.000,– věcné
2.000,– 2.000,– věcné

Finanční dotace za celkové umístění STRABAG MTB cup 2020 cross-country
Elita/U23 Ženy/U23 Expert Masters Kadeti Kadetky Junioři Juniorky Žáci I,II Žákyně I,II
10.000,– 10.000,– věcné věcné věcné věcné věcné věcné věcné věcné
7.000,– 7.000,– věcné věcné věcné věcné věcné věcné věcné věcné
5.000,– 5.000,– věcné věcné věcné věcné věcné věcné věcné věcné
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STRABAG Minime MTB cup
Závody horských kol v olympijské disciplíně cross-country 
určené pro budoucí bikery od těch nejmenších až po žáky 
a žákyně, tedy dětské závody různých věkových kategorií 
určené pro licencované závodníky i příchozí bez licence 
ČSC. Dle věkové kategorie je uzpůsobena délka a počet 
okruhů, náročnost a profil samotné trati. Nejmenší 
závodníci vyráží na trať na odrážedlech.

I v letošním roce vypisujeme pro žákovské a dětské 
kategorie soutěž „ČP STRABAG Minime“. Jednotlivé 
závody „ČP STRABAG Minime“ budou organizovány 
stejně jako závody Českého poháru MTB cup 2020 a řídí 
se jeho organizačními pokyny, časovým plánem poháru 
a platným Soutěžním řádem. Bodové hodnocení dětských 
a žákovských kategorií je shodné s bodováním ČP. 
Žákovské a dětské kategorie obdrží věcné ceny. Zároveň 
u všech kategorií dětí 0-10 let bude vyhlášen dětský mistr 
ČR i přesto, že děti nemusí mít licenci ČSC.

Termíny a lokality:
4.–5. 7. 2020 Město Touškov
10.–12. 7. 2020 Pec pod Sněžkou MČR
8.–9. 8. 2020 Zadov
29.–30. 8. 2020 Brno

Jezdíme pro budoucnost
Milí dospělí, rodiče, trenéři a asistenti! Máme velkou 
radost, že jsme se společně dnes přijeli podívat 
a zúčastnit Českého poháru horských kol. Dnes je náš 
den, kdy chceme ukázat, co všechno jsme se v tréninku 
naučily. Každý z nás chce vyhrát, ale i kdyby se nám to 
dnes nepovedlo, nic se přeci neděje. Pro nás je hlavní 
prožitek a radost ze hry. Nechte nás tedy prosím v klidu 
jezdit. Je to náš závod, naše snaha a i chyba, kterou 
uděláme, nás může naučit něco nového. Povzbuzujte, 
fanděte, ale prosíme Vás, neraďte a nekritizujte.
Děkujeme! VAŠE DĚTI

 Desatero dětí pro rodiče a fanoušky
 Fanděte a povzbuzujte
Bavte se s námi - cyklistika je přece láska na celý život
Oceňujte naše dovednosti, ale hlavně snahu
Nenadávejte a neraďte nám křikem, co máme na trati 
dělat. Radí a vede nás trenér
Pomáhejte nám, abychom se zlepšovaly
Respektujte naše soupeře i jeho fanoušky
Hlavní cíl není vítězství, ale radost z jízdy, ze závodu
Zatleskejte i soupeři, který se snažil a dodržoval fair play. 
Ať už vyhrál, nebo prohrál
Netlačte nás a zbytečně nestresujte, nechtějte výhru za 
každou cenu
Pomožte nám naučit se prohrávat, vyhodnotit naše chyby, 
poučit se pro příště - to nás zlepší
 
Dětská prosba na závěr
Prosíme, dodržujte tato pravidla a připravte pro nás 
i pro Vás příjemnější a zábavnější cyklistické prostředí, 
kde je hlavním cílem radost z jízdy, ze závodu. Pokud 
nejste schopni tato pravidla dodržovat, nejste našimi 
opravdovými fanoušky a my děti Vás prosíme, staňte se 
jimi. Potřebujeme Vás!
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ZÁVODY V TECHNICKÉM ZÁVODU MTB

Tato pravidla vychází z materiálu komise MTB XCO Slovenského svazu cyklistiky pro závody 
Slovenského poháru MTB XCO kombinace pro kategorie mladších žáků a žaček, starších žáků a žaček, 
kadetů a kadetek.

Úvod
Na základě několikaletého trendu zvyšování technické náročnosti tratí vrcholných závodu MTB XCO 

Evropě i ve světě a podle prvního oficiálního Mistrovství Evropy mládeže v horské cyklistice, které 
se konalo poprvé v rakouském Grazu, by bylo vhodné začlenit závody v technických 
sekcích do tréninkové i závodní přípravy. Účelem je nastartování rozvoje technických dovedností při 
jízdě na kole u mladých závodníků (mladších a starších žáků a žákyň, kadetů a kadetek), aby mohli 

dospělosti konkurovat závodníkům světové úrovně.

Obecná ustanovení
Není li uvedeno jinak, řídí se tato pravidla ustanoveními Organizačních pokynů Rozpisu Českého 
poháru pro rok 2019.

Obecný popis
Technické sekce jsou shodné pro všechny věkové kategorie a dělí se dle plochy na zpevněné a 
terénní. Nutná plocha je Případně lze skladbu či rozměry překážek sekcí uzpůsobit 
ploše, která je k

Jednotlivé sekce jsou rozděleny do tří stupňů obtížnosti počínající nejlehčí a končící nejtěžší 
obtížností. Jednotlivé stupně obtížnosti na sebe navazují.

Identifikace závodníků
Přihlášení do závodu probíhá dle pravidel a rozpisu Českého poháru horských kol pro rok 2019.
Každý závodník startuje se startovním číslem, které je společné pro závod XCO. 

Každý závodník obdrží na registraci kartičku se startovním číslem, do které rozhodčí/techničtí 
komisaři zapisují počet trestných bodů.

Provedení a hodnocení
Výběr technických sekcí pro daný závod probíhá den před jeho konáním losováním. Pořadí vybraných 
technických sekcí lze libovolně obměňovat.

Popis technických sekcí je součástí těchto pravidel.

U každé sekce je jeden rozhodčí/technický komisař, který si s každým následujícím kartičku jezdce 
předávají. Závodníci startují v pořadí podle startovních čísel průběžně ovní listiny. Každý další 
závodník startuje na povel rozhodčího první sekce ve chvíli, kdy závodník startující před ním 
sekci dokončí

Za úspěšné zvládnutí všech tří částí každé z pěti sekcí nezíská závodník žádný trestný bod. Když 
závodník chybuje ž v první části technické sekce (šlápnutí na zem, pád, nedodržení pravidel sekce)
získává jeden trestný bod, v sekci dále pokračuje a pokud úspěšně zvládne druhou i třetí část, za sekci 
se mu počítá jen jeden trestný 
Zvládnutí každé ze tří částí sekce se hodnotí samostatně a za jednu technickou sekci tak může 
závodník obdržet 0 až 3 trestné body. Za celou technickou soutěž je maximální počet 15 trestných 
bodů. 

Dle trestných bodů jsou přidělovány body do Českého poháru. Závodník, který do závodu nenastoupí 
je klasifikován jako DNS a neobdrží body do pořadí Českého poháru.

Popis technických sekcí

: Objíždění cyklistických lahví o objemu 0,75 l

Lahve tvoří vrcholy tří čtverců 
předním kolem 

mezi první dvě lahve 1. 
Č
bude lahve objíždět směrem 

objížděná lahev nacházela 
mezi předním kolem a 
středovým složením.
Zadní kolo se po dobu 
objíždění všech čtyř lahví 
nachází uvnitř čtverce, který 
lahve tvoří.

o dobu objíždění je zakázané 
skákat na místě, vpřed, vzad a 
do stran, odhazovat přední 

nebo zadní kolo a stát na místě.
Objíždění musí být plynulé, povoleno je využívat volnoběh a brzdy pro korekci rychlosti.
První část sekce se považuje za zvládnutou, pokud se zadní kolo dostane za čáru, která rozděluje 
první a druhou část sekce (čára je nakreslená 30 cm od dvou krajních lahví prvního čtverce) a všechny 
objížděné lahve zůstanou stát a byly objety výše popsaným způsobem. 

Následující dvě části sekce hlediska provedení totožné, odlišují se jen vyšší obtížností objíždění 
lahví zmenšením stran čtverce. Druhý a třetí čtverec začínají 2,5 metru za čarou, která části odděluje.

ukázkou v 5 až 40 sekundě záz

Nákres:

obtížnost 1 obtížnost 2 obtížnost 3

2,5 m 0,3 2,5 m 1,7 m 0,3 2,5 m 0,31,0 m

směr jízdy
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: Zdvíhání a pokládání lahve po dobu plynulé jízdy na 

První část této sekce začíná uchopením lahve 0,75 l umístěné na 25 cm vysokém podstavci ve chvíli 
pomalé jízdy na kole do pravé ruky (leváci mohou používat levou ruku). Závodník po jízdě v délce 2 m 
položí lahev na stejně vysoký 
podstavec do vyznačené kružnice o 
poloměru 5 cm. První část této sekce 
se považuje za zvládnutou, pokud se 
cyklista dostane zadním kolem za čáru 
oddělující první od druhé části sekce, 
která je nakreslená 30 cm za místem 
položení lahve a ta zůstane stát.

Druhá část sekce začíná uchopením 
lahve 0,75 l, která je postavená na 
zemi 2,5 m za čárou oddělující první a 
druhou část sekce. Cyklista po jízdě o 
délce 2 m položí na kruhový 
podstavec o výšce 3 cm a poloměru 5 cm. Stejně jako v první části sekce je pokus úspěšný, pokud 

v zůstane stát a zadní kolo se dostane 
za čáru oddělující druhou a třetí část 

Třetí část sekce je zahájena uchopení 
plastové lahve o objemu 0,13 l, která je 
postavena na zemi 2,5 m od čáry, která 
odděluje druhou a třetí sekci. Cyklista po 
ujetí dráhy o délce 2 m položí na kruhový 
podstavec o výšce 3 cm a poloměru 5 cm. 
Stejně jako v první a druhé části sekce je 
pokus úspěšný, pokud lahev zůstane stát 
a zadní kolo se dostane za cílovou čáru 
celé sekce, která je nakreslená 30 cm od 
položení poslední lahve.

Po dobu absolvování této sekce je zakázané skákat na místě, vpřed, vzad a do stran, stát na místě a 
dotknout se nohama země.
Lahve jsou umístěny v přímce a jejich umístění je výrazně vyznačeno pro urychlení přípravy sekce pro 
dalšího závodníka.

ukázkou v čase 0:47 až 1:08 záznamu 

Nákres:
obtížnost 1 obtížnost 2 obtížnost 3

2,0 m 0,3 2,5 m

směr jízdy

2,0 m

směr jízdy

0,3 2,5 m 2,0 m 0,3

směr jízdy

: Postupné přeskakování hranolů s různou výškou

První část této sekce začíná 
přeskočením dřevěného hranolu o 
výšce 10 cm a šířce 7 cm postupně 
předním a zadním kolem. 

pro všechny části dlouhý 70 
cm a na jeho koncích jsou postaveny 
prázdné lahve 0,75 l. 
Pokus je platný v případě, že se 
cyklista dostane zadním kolem za 
čáru oddělující první a druhou část 
sekce (čára je nakreslena 35 cm za 
prvním hranolem) a obě lahve 
zůstanou stát na krajích hranolu.
Druhá část sekce má hranol vysoký 

široky 10 cm.
umístěný 2,5 m za dělicí čarou první a druhé části sekce. Pokus je platný stejně jako v případě první 
části.
Třetí část sekce začíná hranolem o rozměru 20 x 12 cm umístěným 2,5 m od dělicí čáry druhé a třetí 
sekce. Pokus je platný za stejných podmínek z první části sekce.

ci je zakázané hranoly přeskočit letovou fází – současným přeskočením předním i zadním kolem 

ukázkou v čase 0:4 až záznamu 

Nákres
obtížnost 1 obtížnost 2 obtížnost 3

0,35

směr jízdy

2,5 m 0,35 2,5 m 0,35
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: Jízda po deskách různé šířky a výšky

První část této sekce začíná jízdou oběma koly po desce dlouhé 3 metry, široké 16 cm a vysoké 2 cm. 
Začátek i konec desky je označen 3 cm širokým reflexním pruhem. Závodník najede na desku předním 
kolem a pokračuje vpřed, dokud na desku nenajede i zadním k

Pokus je platný, když na konci desky, za 
reflexním pruhem, sjede nejdříve 
přední a pak zadní kolo. Po dobu jízdy 
po desce nesmí ani jedno kolo sjet na 

Druhá část sekce začíná obratem 
závodníka o 180° v
velkém 3 x 3 metry a náj
druhou. Pokus je platný v případě, 
pokud jsou dodrženy podmínky 
uvedené v popisu první části.

Závěrečná část začíná otočením 
závodníka o 180° bez kontaktu 
nohou se zemí v

místě i odhazovaní kol do stran, a najetím na desku o délce 3 metry, šířce 9 cm a výšce 4 cm za 
stejných pravidel jako v první a druhé části.

Přejezd desek lze provést i skákáním vpřed se zabržděnými koly, musí ale být dodrženo pravidlo, aby 
í mezi plochou, kterou vymezují reflexní 

ukázkou v čase 1:09 až 1:25 záznamu 

Nákres:

směr jízdy

čtverec 3 x 3 m

čtverec 2,2 x 2,2 m

směr jízdy

směr jízdy

deska 3 m x 16 cm x 2 cm

deska 3 m x 12 cm x 2 cm

deska 3 m x 9 cm x 4 cm

obtížnost 1

obtížnost 2

obtížnost 3

: Odhazování kol do stran

První část sekce začíná odhozením předního a 
následně zadního kola do strany přes 3 metry 

ý a 20 cm široky gumový pás rozvinutý na 
zemi. Pořadí odhození kol může být i opačné. 

Přeskočení pásu oběma koly zaráz není povoleno. 
Pokus je platný, když se ani jedno kolo při 
odhazování nedotkne žádné části pásu a závodník 
stihne obě kola přehodit před čarou, která je 
nakreslená na konci pásu.

Pás druhé části je rozvinutý 1,5 m za prvním v jedné 
přímce, velikost pásu je délka 3 m a šířka 35 cm. 
Odhození kol se provádí stejným způsobem.

U třetí části je pás opět rozvinut 1,5 m za pásem 
druhé části, jeho rozměry jsou délka 3 m a šířka 50 
cm. I zde platí stejná pravidla s první částí.

ukázkou v čase 1:36 až 1:41 
záznamu 

Nákres:

pás 3 m x 20 cm
pás 3 m x 35 cm pás 3 m x 50 cm

směr jízdy

obtížnost 1 obtížnost 2 obtížnost 3



Český pohár a mistrovství ČR MTB 2020 STRABAG MTB CUP 2020

34 – CROSS-COUNTRY CROSS-COUNTRY – 35

Jízda bez držení řidítek

Sekce začíná rozjezdem před startovní čárou, na které 
závodník pustí řídítka a projede postupně tři části sekce 
za sebou. Jednotlivé části sekce na sebe plynule 
navazují.

První část široká 80 cm a dlouhá 520 cm sekce začíná
590 cm od startovní čáry, druhá navazující má šířku 50 
cm a délku 550 cm a třetí má šířku 10 cm a délku 580 

Během absolvování sekce může závodník šlapat.

Trestný bod se uděluje, pokud závodník vyjede jedním 
kolem mimo vyznačenou šířku části
jednou nebo oběma rukama řídítek v průběhu jízdy od 
startovní čáry po vyjetí předního kola ze sekce. 

Nákres:

80 cm

50 cm

10 cm

520 cm
550 cm

580 cm

590 cm

obtížnost 1 obtížnost 2 obtížnost 3

Sekce se skládá z kuželů a 
umělých překážek, které 

Obtížnost je vymezena 
vzdáleností kuželů od sebe 125 
– – 90 cm, šířkou prostoru 
nájezdu mezi kuželi 180 – –

nejvyšší obtížnosti 
vložením překážek do mezery 
mezi kuželi.

místě i odhazovaní kol do 
. Trestné body jsou 

uděleny za shození kužele nebo 
vyjetí jedním kolem 

vymezeného prostoru.

Nákres:

125 cm

180 cm
125 cm 100 cm 90 cm

obtížnost 1 obtížnost 2 obtížnost 3
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pneumatik a zaráz oběma koly skočí 
do jejich středu a ze středu odskočí 
na druhou stranu. Přejede k další 

Sekce se skládá ze tří párů pneumati
o průměru 29“, jejichž středy jsou 

dáleny 110 cm. Obtížnost je dána 
prostorem vymezeným podélnými 
č rami, ze kterého jezdec 

Překročení 
čáry nebo posun pneumatiky 
znamená trestný bod.

Nákres:

29
"

80
 c

m
80

 c
m

29
"

110 cm

29
"

60
 c

m

29
"

110 cm

60
 c

m

50 cm 29
"

40
 c

m

29
"

110 cm

40
 c

m

50 cm

obtížnost 1 obtížnost 2 obtížnost 3

Jedná se o přeskok laťky v různých výškách 
takzvaným bunny hopem.

Povoleno je poskakování na místě před rozjezdem na 
jednotlivé obtížnosti. Trestá se špatné provedení a 
shození laťky

Návod, jak provést bunny hop: 

Nákres:

70 cm

10 cm

5 m5 m

70 cm

20 cm

5 m5 m

70 cm

30 cm

5 m

obtížnost 1 obtížnost 2 obtížnost 3
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Sekce se skládá z palet, lávek a klád. První obtížnost je tvořena přejezdem koryty ve tvaru U, druhá 
spočívá v přejezdu lávek na paletách zatočených v úhlu 30°, třetí začíná postupným trialovým 
skákáním na pyramidu palet a sjezdem z jejich vrcholu a překonání klády.

sekce jezdec může zastavit, poskakovat, odhazovat přední/zadní kolo, trestný bod je udělen 
případě sjetí jednoho nebo obou kol z překážky.

čase 0: –

Nákres:

obtížnost 1

obtížnost 2

obtížnost 3

Převoz míčků

Jezdec plynule krouží ve vymezeném prostoru kolem dvou stojanů a postupně s každým okruhem 
převeze z isových míčů do druhého stojanu postupně od nejvýše 
umístěného míčku.

Během jízdy s míčkem je možné přidržovat se oběma rukama řídítek. Není dovoleno stát na místě či 
skákat.  Při pádu míčku během jízdy nebo ze stojanu se uděluje trestný bod.

čase 0:53 –

Nákres:

75 cm 200-250 cm

25 cm 25 cm
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Terén

dispozici vhodný terén, lze využít sekci vymezenou slalomovými tyčemi/kolky. Trať lze 
přizpůsobit místním podmínkám.

Příklad:
Trať tvořit slalom a obsahovat postupně jednu levotočivou pravoúhlou zatáčku, dvě pravotočivé 
180° zatáčky, jednu levotočivou 180°zatáčku a jednu pravotočivou 90°zatáčku.

První část sekce začíná 
průjezdem mezi dvěma 
kloubovými slalomovými tyčemi 
umístěnými vedle se
vzdálenosti (šířce) 50 cm
metrech následuje 90°levotočivá 
zatáčka, která končí rovněž 
dvěma tyčemi vzdálenými od 

druhé dvojice následuje 
pravotočivá 180° zatáčka, která 
je zakončena průjezdem dvěma 
tyčemi umístěnými vedle sebe ve 
vzdálenosti 40 cm. Průjezdem 
zadního kola mezi těmito tyčemi 
první část končí. Celá dráha je 
vyznačena páskami, které nesmí 
závodník ani jedním kolem přejet směrem ven z jízdní dráhy.

Druhá část sekce obsahuje jednu levotočivou 180°zatáčku, která začíná kloubovými tyčemi 
vzdálenými od sebe 35 cm a umístěnými ve vzdálenosti 3,5 metru od konce první části. Na konci 
levotočivé zatáčky jsou umístěny dvě tyče vzdálené od sebe 35 cm. Druhá část sekce končí průjezdem 
zadního kola mezi tyčemi, které jsou vzdálené od tyčí končících 180°zatáčku 3 metry. 

Průjezd mezi tyčemi je široký 35 cm a jsou umístěné na začátku 180°pravotočivé zatáčky, kterou 
začíná třetí část sekce. Na zatáčku navazuje rovinka dlouhá 3,5 m, na kterou je možné umístit 
překážky (např. hranol 15 x 10 cm), které musí závodník překonat bez kontaktu nohou se zemí a 
vybočení z jízdní dráhy vymezené páskou. překážkami následuje poslední 90°zatáčka 
doleva. Na jejím začátku i konci jsou umístěné tyče vzdálené od sebe 35 cm. Tato sekce končí 
průjezdem zadního kola mezi poslední dvojící tyčí.

Po dobu průjezdu touto technickou sekcí se závodník nesmí dotknout země žádnou částí těla a 
opustit páskami vyznačenou trať. Po dobu průjezdu slalomu je povoleno stát kolem na místě, skákat 

kolem na místě, vpřed i vzad a do stran, odhazovat přední i zadní kolo a dotýkat se rukama 
kloubových tyčí.

ukázkou v čase 2:30 až 2:53 záznamu 

Přivítám případné návrhy na doplnění nebo upřesnění i případné dotazy.

Erik Řezník
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Inteligentní kancelář

Komplexní digitální řešení od Konica Minolta zajistí  
vaší firmě efektivní podnikový systém, digitalizaci  
a správu dokumentů, IT služby i kancelářský tisk. Více  
informací najdete na www.inteligentnikancelar.cz.

DIGITÁLNÍ ŘEŠENÍ  
PRO FIRMY
INTELIGENTNÍ KANCELÁŘ  
OD KONICA MINOLTA
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