
 

Pražský MTB pohár 2013  
5. závod - Praha Zličín 

www.prahamtb.cz  

  

Pořadatel:  Sport Club Calabrone, www.calabrone.cz 

Místo:   Praha 5 - Zličín, ul. Za dolejšákem - rybník (u Zličínského hřbitova)  

                                            GPS 50°4'4.364"N, 14°17'5.873"E   

                                            Google maps:   http://url1.eu/7n4 

 

Termín závodu:  6. října 2013 (neděle) 

Ředitel:  Martin Jarouš, info@calabrone.cz 

Organizační kontakt: Martin Jarouš, tel.: +420 777 854 192 

Příjezd na závod:            Příjezd z ul. Na Radosti do ulice Hrozenkovská dále Strojírenská. Záchytné     

                                           body pošta, rybník Dolejšák  a Zličínský hřbitov. Zde je parkoviště pro závodní    

                                           týmy a doprovod. Dbejte pokynů pořadatelské služby. Objednávky prostoru                                           

                                           pro týmový stan zasílejte na info@calabrone.cz 

 

Trať:   Velmi atraktivní okruh po travnatých a polních cestách s přejezdem     

                                           dálničního mostu.  Na okruhu jsou uměle vytvořené techické pasáže, prudké  

                                           výjezdy/sjezdy i  jeden krátký výběh. Okruh je velmi atraktivní i pro diváka. 

                              

Kancelář:  Označený stan v prostoru startu/cíle závodu.    

Prezentace:  Označený stan - nejpozději hodinu před závodem dané kategorie 

Kategorie :  0 -  100 + dle rozpisu 

Startovné :   Děti  do 10 let, žáci, žákyně   Zdarma 

   Kadeti/ky, junioři / ky,     50,- 

   Handicap     50,- 

   Muži, Ženy, Masters    150,- 

Oficiální stránky :          www.prahamtb.cz  

Ceny :   První tři v kategorii, věcné ceny, poháry  od českých sklářů 

Předpis:   Závodí se dle pravidel ČSC a tohoto rozpisu. Každý závodník musí mít  

   cyklistickou ochranou přilbu. 
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Zdravotní asistence:  Ve spolupráci s SDH Zličín 

Hlavní rozhodčí:  Delegují pořadatelé seriálu 

Poznámka:                Hudební produkce, Prodejní stánky , Testování kol a Elektrokol, Občerstvení

 

Časový program předběžný (může být aktualizován): 

10:00 hod    závod odrážedel - děti do 3 let                             

10:15 hod.   závod dětí do 4 - 7 let                                

10:30 hod.   závod dětí   8 – 10 let                                 

11:00 hod.   žáci I. a II.                                                   

11:01 hod.   žákyně I. a II.                                         

11:45 hod.   kadeti,                                                     

11:46 hod.   kadetky, juniorky, ženy                                 

13:15 hod.   Muži ELITE, muži OPEN                             

15:00 hod    Junioři                                                    

15:01 hod    Masters 1 a 2., handicap. cyklisté 


