Pražský MTB pohár 2021 – 2. kolo - Zličín
www.prahamtb.cz
Pořadatel:

Martin Jarouš, Leskovecká 318, Praha 5

Místo:

Praha 5 - Zličín, ul. Za Dolejšákem - rybník (u Zličínského hřbitova)
GPS 50°4'4.364"N, 14°17'5.873"E http://url1.eu/7n4

Termín závodu:
Ředitel:
Organizační kontakt:

19. června 2021 ( sobota)
Martin Jarouš, info@calabrone.cz; 420 777 854 192
//dtto

Příjezd na závod:

Příjezd z ul. Na Radosti do ulice Hrozenkovská dále Strojírenská. Záchytné body
pošta, rybník Dolejšák či Zličínský hřbitov. Zde u rybníka je parkoviště a myčka kol
pro závodní týmy, doprovod a fanoušky. Dbejte pokynů pořadatelské služby (Hasiči).
Objednávky prostoru pro týmový stan v prostoru areálu prosím volejte !

Trať:

Velmi atraktivní okruh po travnatých a polních cestách z přejezdem dálničního
asfaltového mostu. Na okruhu jsou uměle vytvořené technické pasáže, prudké
výjezdy technické sjezdy a spousta singlů a klopenek . Okruh je velmi atraktivní i
pro diváka! Určité pasáže trati 2.kola Pražského MTB poháru 2021 povedou
v opačném směru původního okruhu! Trať bude řádně vyznačena.

Kancelář:

Označený stan v prostoru startu a cíle závodu.

Přihlášky:
prostřednictvím http://prahamtb.cz/?page_id=18
Vzhledem k opatřením proti šíření koronaviru COVID-19 bude probíhat POUZE online registrace
závodníků. Až do odvolání tedy nebude možné se registrovat až v den závodu na místě.
Online registrace bude ukončena vždy dva dny před závodem ve 12:00, tj ve čtvrtek 17.6.2021
Prezentace:

v kanceláři závodu nejpozději hodinu před závodem dané kategorie.
Kategorie dětí 3 – 10 let nejpozději 45 minut před startem závodu dané kategorie.

COVID 19 PROTOKOL – pokyny pro účastníky dle MO MZDR – naleznete na webových stránkách
prahamtb.cz v záložce Informace k závodům / Propozice závodů. Všichni účastníci akce jsou povinni tyto
pokyny dodržovat. Děkujeme!
Kategorie :

0 - 100 + dle rozpisu na ZDE

Startovné :

dle rozpisu na ZDE

Program :

Ceny :

začátek závodu – 9:30
Kompletní časový rozpis naleznete ZDE
Sledujte případné AKTUALIZACE na www.prahamtb.cz
Věcné ceny od pořadatelů seriálu

Předpis:
Zdravotní asistence:
Hlavní rozhodčí:

Závodí se dle pravidel ČSC a tohoto rozpisu, který naleznete ZDE
Český červený kříž
hlavní rozhodčí Lukáš Zelený

