
 
Pražský MTB pohár 2013 – 6. závod Praha 17 - Řepy 

www.prahamtb.cz  

 

Pořadatel:  SKC Praha Nutrend Specialized, www.skcpraha.cz  

Místo: Praha 17-Řepy, ul. Na Bělohorské pláni , U boroviček, areál Bikros clubu Řepy 

GPS: GPS: 50°4'22.995"N, 14°19'15.075"E 

 Google maps :  

Termín závodu:  13.10.2013 

Ředitel:  Mgr. Viktor Zapletal, zapletal.vik@gmail.com  

Organizační kontakt: Mgr. Jaroslava Krakovičová, tel.: +420602666457, e-mail 

jara.krakovicova@gmail.com  

Příjezd na závod: Praha 17, areál Bikros klubu Řepy, ulice U boroviček, Na Bělohorské pláni, 

příjezd z ulice Karlovarská, parkoviště pro závodní týmy v přímé blízkosti 

startu a cíle, objednávky prostoru pro týmový stan zasílejte na 

jara.krakovicova@gmail.com  

Trať: Atraktivní okruh v okolí Bikros clubu Řepy s řadou technických pasáží 

Mapa tratě:   

Kancelář:  Označený stan v prostoru startu a cíle závodu 

Praha 17, areál Bikros clubu Řepy, ulice U boroviček, Na Bělohorské pláni, 

příjezd z ulice Karlovarská 

GPS: GPS: 50°4'22.995"N, 14°19'15.075"E 

Přihlášky: prostřednictvím www.prahamtb.cz   

Prezentace:  v kanceláři závodu nejpozději hodinu a půl před závodem dané kategorie 

Kategorie :  0 – 100+ dle rozpisu na www.prahamtb.cz  

Startovné :   děti 0-10 let, žáci, žákyně   zdarma 

   kadeti/ky, junioři / ky,     50,- 

   handicap     50,- 
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   muži, ženy, Masters    150,- 

Program :  www.prahamtb.cz  

Ceny :   věcné ceny od společností Specialized, Nutrend, Moose 

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

   cyklistickou ochranou přilbu. 

Zdravotní asistence:  ve spolupráce s ASC Dukla Praha 

Hlavní rozhodčí:  delegují pořadatelé seriálu 

Pozn.: Součástí závodu bude veřejný závod BMX King of Prague 2013  

 Součástí programu bude celkové vyhlášení Pražského MTB poháru 2013 

 

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 
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