
 
 

Pražský MTB pohár 2021 – 7. kolo – Libuš 
www.prahamtb.cz 

Pořadatel: SK Velo Praha, Na Okruhu 395/1, Praha 4 Písnice, 142 00 
Místo: ulice Ke Březině, Písnice, https://goo.gl/maps/ifT9s4KRijDUaD778 

 

Termín závodu: neděle 26.9.2021 

Ředitel: Karel Kubín, 737 26 41 63, karel.kubin@skvelopraha.cz   

Příjezd na závod: Příjezd ulicí Libušskou, kde je omezeno parkování. Parkování pro závodníky je 
   zajištěno pod ZŠ Coňka v ulici Ladislava Coňka. Řiďte se prosím dopravním značením. 

Kancelář: V registračním stanu na louce v prostoru startu a cíle 

Trať: Přírodní trať, okruh v okolí Libušského potoka obsahuje rychlé, ale i technické úseky a brod. 

Prostor startu a cíle: Prostor startu a cíle je v dolní části ulice Ke Březině. Vjezd vozidel a umístění týmových 
stanů do ulice ke Březině pouze na základě žádosti a souhlasu s vjezdem na pořadatele. Rezervace zasílejte 
na info@skvelopraha.cz  do 23.9.2021. 

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 jeden den před závodem ve 12:00, tj. v pátek 24.9.2021 
 
Prezentace:       v kanceláři závodu nejpozději hodinu před závodem dané kategorie.  

Kategorie dětí 3 – 10 let nejpozději  45 minut před startem závodu dané kategorie.  
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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 : začátek závodu – 9:30 

Kompletní časový rozpis naleznete na ZDE 

Ceny : Věcné ceny a pohár pro vítěze vybrané dětské a dospělé kategorie 

Předpis:  Závodí se dle pravidel ČSC a tohoto rozpisu, který naleznete ZDE 
 
Hlavní rozhodčí: delegují pořadatelé seriálu  
 
Pozn.:  
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