
 

     

 

Propozice 

AKADEMICKÉHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2022 

v MTB XCO  

 

Závod vypisuje: Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS)  

Pořadatel: Sportovní klub cyklistů Praha, z.s. 

Termín soutěže: 25.9.2022 

Místo konání soutěže: Praha 5, ulice Kukulova ZDE 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 

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

Na AMČR 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. v pátek23.9.2022 

Startovné: Na AM ČR studenti startovné neplatí. Hradí ČAUS. 

Startují: Studenti českých VŠ a VOŠ, kteří se prokážou platným dokladem o studiu a 

platnou licencí Českého svazu cyklistiky. 
https://www.czechcyclingfederation.com/procleny/licence-csc/ 

Ubytování: není zajišťováno 

Stravování: není zajišťováno 

Doprava: není zajišťována 

Poskytnuté náhrady studentům: viz Brožura SPVŠ 2021 (ke stažení na webu ČAUS) 

Závodní kancelář:  

registrační stan v prostoru startu a cíle areálu závodu, z ulice Kukulova, Praha 5 po 

obslužné cestě do areálu 

 

https://www.google.cz/maps/@50.0735217,14.3361495,17z/data=!4m2!6m1!1s11H2ekpDJGm0MT72UseRCXP5tEpTB6Eqp?hl=cs&authuser=0
http://prahamtb.cz/?page_id=18
https://www.czechcyclingfederation.com/procleny/licence-csc/


 

 
 

Prezence závodníků:  

Registrační stan v prostoru startu a cíle areálu závodu, viz mapka, prezentace závodníků 

musí proběhnout nejpozději hodinu před startem 

Porady, losování: neprobíhá 

Tituly: Vítězové získají titul „Akademický mistr ČR v MTB XCO pro rok 2022.“ 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ: 

Harmonogram akce:  

start závodu kategorie MUŽI AMČR – 14:30 

start závodu kategorie ŽENY AMČR – 14:30 

více informací na http://prahamtb.cz/?page_id=12 

Trasa závodu: může být aktualizována 

https://www.google.cz/maps/@50.0724098,14.3326241,16.78z/data=!4m2!6m1!1s11H2ek

pDJGm0MT72UseRCXP5tEpTB6Eqp?hl=cs&authuser=0 

Pravidla: 

Závodí se dle pravidel ČSC a UCI pro disciplínu MTB XCO a dalších souvisejících rozpisů 
https://www.czechcyclingfederation.com/mtb-pravidla/ 

Odvolání závodu: 

V souvislosti s pandemií COVID-19 může být závod odvolán a to v návaznosti na případná 

opatření Krajské hygienické stanice nebo Vlády ČR.  

Protesty: 

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. 

http://prahamtb.cz/?page_id=12
https://www.google.cz/maps/@50.0724098,14.3326241,16.78z/data=!4m2!6m1!1s11H2ekpDJGm0MT72UseRCXP5tEpTB6Eqp?hl=cs&authuser=0
https://www.google.cz/maps/@50.0724098,14.3326241,16.78z/data=!4m2!6m1!1s11H2ekpDJGm0MT72UseRCXP5tEpTB6Eqp?hl=cs&authuser=0
https://www.czechcyclingfederation.com/mtb-pravidla/


 

Hlavní činovníci závodu: 

Sekretář závodu: Mgr. Jaroslava Krakovičová, jara.krakovicova@gmail.com  

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

Různé: 

Právní ustanovení viz příloha 1 

 

 

Datum: 2.2.2022 

 

         Mgr. Viktor Zapletal             Mgr. Svatopluk Henke 

ředitel závodu      předseda sport. komise ČAUS 

 

 

 

 

 

 

Příloha 1 

PROHLÁŠENÍ ZÁVODNÍKA 

▪ Účastním se závodu na vlastní nebezpečí. Budu dodržovat jeho pravidla. 

▪ Prohlašuji, že jsem zdravotně – fyzicky způsobilý(a) a zprošťuji pořadatele odpovědnosti za zranění, zcizení a 
ztráty, které se mi mohou přihodit během závodu. Souhlasím, že pořadatel může použít mnou poskytnutá data 
pro potřeby tohoto závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu §11 zákona č.101/2000 sb. 

▪ Prohlašuji, že se u mě neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního 
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) 

▪ Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory (viz níže) a s doporučením, abych zvážil 
tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti v závodu. 

Souhlasím s uvedeným právním ujednáním závodu AMČR MTB XCO 2021 

 

Podpis závodníka 
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