
 

 

ROZPIS  

ŠKODA PRAŽSKÝ MTB POHÁR 2022 

ŠKODA PRAŽSKÝ MTB POHÁR 2022 se skládá ze šesti závodů, které se uskuteční v období od 20. března do 

25. září 2022.  

Pražský MTB pohár je vypsán v určených věkových kategoriích pro soutěž jednotlivců a vypsána je i týmová 

soutěž. 

TERMÍNY ZÁVODŮ 2022 

• neděle     20.3.      Motol  Velká cena NUTREND SPECIALIZED 

• sobota     16.4.     Kbely  Velká cena MČ Praha Kbely, Mistrovství Prahy  

• sobota     30.4.      Zličín  Velká cena Café Calabrone 

• neděle       1.5. Zličín      O pohár starostky MČ Praha Zličín 

• neděle    11.9.   Libuš  O pohár MČ Praha Libuš 

• neděle    25.9.   Motol  Velká cena ŠKODA AUTO, Akademické MČR  

 

BODOVÁNÍ  

Jednotlivci – 1. – 6.kolo 

1 Místo 50 Bodů 18 místo 33 bodů 37 místo 16 bodů 

2 Místo 49 Bodů 19 místo 32 bodů 38 místo 15 bodů 

3 Místo 48 Bodů 20 místo 31 bodů 37 místo 14 bodů 

4 Místo 47 Bodů 21 místo 30 bodů 38 místo 13 bodů 

5 Místo 46 Bodů 22 místo 29 bodů 39 místo 12 bodů 

6 Místo 45 Bodů 23 místo 28 bodů 40 místo 11 bodů 

7 Místo 44 Bodů 24 místo 27 bodů 41 místo 10 bodů 

8 Místo 43 Bodů 25 místo 26 bodů 42 místo 9 bodů 

9 Místo 42 Bodů 26 místo 25 bodů 43 místo 8 bodů 

10 Místo 41 Bodů 27 místo 24 bodů 44 místo 7 bodů 

11 Místo 40 Bodů 28 místo 23 bodů 45 místo 6 bodů 

12 Místo 39 Bodů 29 místo 22 bodů 46 místo 5 bodů 

13 Místo 38 Bodů 30 místo 21 bodů 47 místo 4 bodů 

14 Místo 37 Bodů 31 místo 20 bodů 48 místo 3 bodů 

15 Místo 36 Bodů 32 místo 19 bodů 49 místo 2 bodů 

16 Místo 35 Bodů 33 místo 18 bodů 50 místo 1 bodů 

17 Místo 34 Bodů 34 místo 17 bodů     
 

 



Body do celkového pořadí seriálu – započítávají se body z pěti kol, nejhorší (šestý) výsledek se škrtá.     

V případě rovnosti bodů rozhoduje o výsledku celkového pořadí vzájemné umístění jezdců v posledním 

závodě seriálu. 

 

Soutěž týmů: 

Do soutěže týmů se započítávají vždy 3 nejlepší výsledky závodníků z rozdílných kategorií z každého kola. 

Pokud se zúčastní daného kola za tým méně než 3 závodníci nebo závodí ve stejné kategorii, nejsou výsledky v 

daném závodě započítávány. 

V případě rovnosti výsledných bodů po závěrečném kole, je započítán výsledek 4. nejlepšího závodníka v 

daném týmu v rozdílné kategorii, v případě další rovnosti se postupuje dále stejnou metodou, dokud se 

hodnoty bodů bodujících závodníků neliší. 

 

PŘIHLÁŠENÍ ZÁVODNÍKA 

Na závody je možné se přihlásit prostřednictvím internetového odkazu, který bude zveřejněn na stránkách 

seriálu http://prahamtb.cz/?page_id=18.  

Přihlášení závodníka do daného závodu bude probíhat POUZE ONLINE.  

Online registrace bude ukončena vždy DVA DNY před závodem. 

  

Postup při registraci přihlášky 

 Pro jednotlivá kola závodu použijte přihlašovací link uvedený na webových stránkách seriálu 

http://prahamtb.cz/?page_id=18     

Vždy při přihlašování závodníka uvádějte pouze jeden a tentýž  e-mail. Předejdete problému duplicity a 

špatnému zařazení Vašeho závodníka do celkového pořadí, tudíž i řazení na startu.     

-         Po ukončení registrace a uložení přihlášky vám systém automaticky odešle potvrzovací email 

-          V emailu naleznete pokyny pro platbu startovného 

-          Startovné zaplaťte na uvedený účet pod daným variabilním symbolem a nejpozději 2 pracovní dny před 

termínem závodu.  

-          Pokud se do závodu zaregistrujete později než 2 pracovní dny před termínem konání závodu, můžete 

zaplatit i na místě při prezentaci. Platba startovného až na místě je o 50 Kč vyšší než standardní startovné 

provedené online platbou.  

 

Prezentace závodníků 

Prezentace závodníků probíhá v den závodu na místě v prezentačním stanu – kanceláři závodu. 

Závodník je povinen se odprezentovat (vyzvednout startovní číslo, čip, případně  zaplatit startovné) nejpozději 

hodinu před časem startu své kategorie. 

U kategorií Odrážedla a Děti 3 – 4 roky nejpozději 45 minut před startem své kategorie. 
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KATEGORIE 

odrážedla 0 - 3 roky  2019 a mladší   

Horská kola:   

děti 3 - 4 roky    2019 - 2018 
chlapci 5 - 6 let  2017 – 2016  dívky 5 - 6 let   2017 - 2016 
chlapci 7 -  8 let  2015 – 2014  dívky 7 -  8 let   2015 - 2014 
chlapci do 9 - 10 let  2013 - 2012   dívky do 9 - 10 let  2013 - 2012  
žáci/žákyně I   2011 – 2010  žáci/žákyně II   2009 - 2008 
kadeti/kadetky   2007 – 2006  junioři    2005 - 2004 
ŽENY ( juniorky+ ženy) od 2005 a starší Muži (OPEN i ELITE)  Open(2003-1988),Elite(2003 a st.) 
Masters 1   1987 – 1978   Masters 2   1977 - 1968 
Masters 3  1967 – 1958   Supermasters  1957 a starší 
Tělesně handicapovaní  C3, C4, C5 Sluchově postižení  SP 
 
* Kategorie Ženy (2002 a st.) a Juniorky (2004-2003) je sloučena do kategorie ŽENY. Tato kategorie startuje 

společně a je i společně vyhlašována. 

**Kategorie Open(2002-1987),Elite(2002 a st.) je sloučena do kategorie MUŽI. Tato kategorie startuje 

společně a je i společně vyhlašována.  

ORGANIZAČNÍ POKYNY 

1. Závodník může po celý ročník startovat pouze v jedné věkové kategorii. Závodníci dětských a 

mládežnických kategorií mohou být na přání rodičů zařazeni do vyšší věkové kategorie, maximálně však o 

jednu věkovou kategorii.  Závodníci kategorie Masters mohou na vlastní písemnou žádost startovat 

v mladší věkové kategorii.  

- Žádost o zařazení do vyšší věkové kategorie musí být předložena pořadatelům seriálu písemnou 

formou před prvním startem závodníka v sezóně na adresu:   JARA.KRAKOVICOVA@GMAIL.COM 

2. V kategorii Odrážedla a děti ve věku 3 – 4 roky mohou závodníci absolvovat závod v doprovodu rodiče, 

trenéra, apod. Vždy jde ale pouze o jednoho člena doprovodu. Ten může být nápomocen v kritické situaci, 

kterou nedokáže malý závodník sám vyřešit (pád, apod.), v žádném případě ale nesmí dojít k ovlivnění 

průběhu závodu či být nějakým způsobem ovlivněna jízda jiného jezdce.    

3. Řazení závodníků v prvním kole je dáno pořadím online přihlášek pro první kolo 

4. V dalších kolech závodu budou závodníci řazeni podle průběžného pořadí ŠKODA Pražského MTB poháru 

2022. 

5. Závodníci, kteří disponují body v aktuálním rankingu UCI budou přednostně řazeni na startovní pozici bez 

ohledu na průběžné pořadí poháru. 

6. Závodník, který si nedovoleným způsobem zkrátí trať závodu nebo poruší pravidla Fair Play bude ze 

závodu okamžitě diskvalifikován. Pokud se tento prohřešek bude opakovat, bude závodník vyloučen i 

z dalších závodů daného ročníku. 

7. Proti porušení pravidel nebo zásad Fair Play může být uplatněn protest. Protest musí být podán 

maximálně do 10 minut od ukončení závodu rozhodčím závodu. Žádost o posouzení protestu musí být 

doložena průkazním materiálem, fotografie, video, výpověď svědků události. 

8. Závodníci se závodů zúčastňují na vlastní nebezpečí. Počet startujících v jednotlivých kategoriích není 

omezen. 

9. Pořadatel je oprávněn provádět případné změny a doplňky v ustanovení tohoto rozpisu. 

mailto:JARA.KRAKOVICOVA@GMAIL.COM


STARTOVNÉ 

  

Online 
platba    

Platba na místě 
v den závodu 

      

odrážedla 0 - 3 roky  0 Kč   0 Kč 

      

Horská kola:      
děti 3 - 4 roky   0 Kč   0 Kč 

chlapci 5 - 6 let  0 Kč   0 Kč 

dívky 5 - 6 let  0 Kč   0 Kč 

chlapci 7 -  8 let  150 Kč   200 Kč 

dívky 7 -  8 let  150 Kč   200 Kč 

chlapci do 9 - 10 let  150 Kč   200 Kč 

dívky do 9 - 10 let  150 Kč   200 Kč 

žáci/žákyně I  250 Kč   300 Kč 

žáci/žákyně II  250 Kč   300 Kč 

kadeti/kadetky   250 Kč   300 Kč 

junioři  250 Kč   300 Kč 

ŽENY ( juniorky+ ženy)  300 Kč   350 Kč 

Muži (OPEN i ELITE)  300 Kč   350 Kč 

Masters 1   300 Kč   350 Kč 

Masters 2   300 Kč   350 Kč 

Masters 3  300 Kč   350 Kč 

Supermasters  300 Kč   350 Kč 

Tělesně handicapovaní  250 Kč   300 Kč 

Sluchově postižení  250 Kč   300 Kč 
   
 

ČASOVÝ PROGRAM 

09:30 hod        Odrážedla - děti do 3 let     
09:40 hod       Děti 3 - 4 roky 
09:50 hod     Dívky 5 - 6 let    
10:10 hod       Chlapci 5 - 6 let    
10:30 hod     vyhlášení odrážedla 
10:40 hod     vyhlášení děti 3 – 4 roky   
10:50 hod     vyhlášení dívky 5 – 6 let 
11:00 hod     vyhlášení chlapci 5 – 6 let 
 
11:00 hod    Dívky 7 -  8 let    
11:20 hod     Chlapci 7 -  8 let    
11:40 hod       Dívky 9 -  10 let    
12:00 hod     Chlapci  9 -  10 let    
12:20 hod     vyhlášení dívky 7 – 8 let 
12:30 hod    vyhlášení chlapci 7 – 8 let 
12:40 hod    vyhlášení dívky 9 – 10 let 
12:50 hod    vyhlášení chlapci 9 – 10 let    
 
13:00 hod       Žáci I.                     
13:03 hod    Žákyně I.              
13:45 hod       Žáci II      
13:48 hod    Žákyně II.     



  
14:30 hod    Muži, Junioři     
14:33 hod    Kadetky, Ženy, Handicap    
14:40 hod    vyhlášení žákyně I 
14:45 hod    vyhlášení žáci I 
14:50 hod    vyhlášení žákyně II 
14:55 hod    vyhlášení žáci II           
 
16:00 hod        Kadeti                                  
16:03 hod        Masters 1, 2, 3, Supermasters, Sluchově postižení 
16:10 hod     Vyhlášení výsledků  - kategorie Kadeti/tky, Ženy, Muži, Handicap 
17:10 hod   Vyhlášení výsledků – kategorie Masters, Sluchově postižení 
 

 


