
 
 

Pražský MTB pohár 2022  

6. kolo – Motol + Akademické MČR 2022 
www.prahamtb.cz 

Pořadatel:  Sportovní klub cyklistů Praha, z.s. 

Místo:   Praha 5 – Motol, https://goo.gl/maps/ayvLEW2JqjJdcEGN9  

Termín závodu:  25. září 2022 (neděle) 

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

Organizační kontakt: Vojtěch Pavlík, 604 975 981, jara.krakovicova@gmail.com  

Příjezd na závod: Příjezd z ulice Kukulova směr Plzeňská, odbočit vpravo viz mapka  

 

 

 
 

Týmová zóna:                 Rezervace týmové zóny a obytných vozů zasílejte na vojtech.pavlik@caths.cz   

Sekce A: týmy 5 a více závodníků stan + 2 auta (od soboty 24.9.)  

Sekce B: týmy méně než 5 závodníků Stan + 1 auto (od soboty 24.9.) 

                                           (obytné vozy mohou parkovat v areálu závodiště v termínu 24. – 25.9. za poplatek  

                                           500 Kč/vůz a po předchozí rezervaci)     

Parkování:  Sekce B: areál závodiště (omezený počet parkovacích míst bez předchozí rezervace)  

                             Sekce C: ulice Za Opravnou (vzdálenost od areálu cca 5 minut chůze) 

Sekce D: ulice Zahradníčkova / V Úvalu (cca 5 minut chůze) 

Sekce E: ulice Bolívarova / Na Břevnovské pláni (cca 5 minut chůze) 

Sekce F: ulice Bělohorská – parkoviště NC Kaufland (cca 5 minut chůze) 

Dbejte pokynů pořadatelské služby.  

Trasa závodu:   může být aktualizována  

https://www.google.cz/maps/@50.0724098,14.3326241,16z/data=!4m2!6m1!1s11H2ekpDJGm0MT72UseR

CXP5tEpTB6Eqp?hl=cs&authuser=0 

Trať:   Trať s technickými pasážemi (traily, rock garden, klopenky, skoky)  

Kancelář:  Označený stan v prostoru startu a cíle závodu. 

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

Přihlášení závodníka do daného závodu bude probíhat POUZE ONLINE. Online registrace bude 

ukončena vždy DVA DNY před závodem, tj. 23.9.2022.  
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Prezentace:  v kanceláři závodu nejpozději hodinu před závodem dané kategorie.  

Kategorie dětí 3 – 10 let nejpozději  45 minut před startem závodu dané kategorie.  

Kategorie :  0 - 100 + dle rozpisu na ZDE 

Startovné :   dle rozpisu na ZDE  

Program :  začátek závodu – 9:30 

Kompletní časový rozpis naleznete ZDE  

Sledujte případné AKTUALIZACE na www.prahamtb.cz        

Ceny :   Věcné ceny od pořadatelů seriálu 

Trénink na trati:             okruh je celoročně udržovaný a přístupný k tréninku 

 Trénink je neoficiální, nebude zajištěna zdravotnická asistence 

                                          sobota 24.9.  od 13:00 do 18:00 hodin (neoficiální trénink)    

Doporučená trasa pro rozjíždění: pro předstartovní rozjetí vám doporučujeme využít cyklotrasu: Areál 

závodiště – Bolívarova – Na Břevnoské pláni – Čistovická – Žalanského – K Šancím – 

Bike areál Zličín – dále po cyklostezce směr Hostivice – Hájek – Červený Újezd a zpět  

Předpis:   Závodí se dle pravidel ČSC a tohoto rozpisu, který naleznete ZDE 

Zdravotní asistence:  Blomal zdravotnická asistence 

Hlavní rozhodčí:  Mgr. Lenka Ochmanová 
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