
    

 

                        BIKOVÉ ÚTERKY 2014  
Seriál veřejných a náborových závodů horských kol  

                     Krajský pohár mládeže MTB XC pro mladší, starší žactvo a kadety 

Zastřešující pořadatel seriálu: OS Sport & aktiv 
 

Přihlášky : on line - na  www.sport-aktiv.cz vždy do 12 00 hod. předešlého dne před závodem, 

nebo na místě v den závodu od 16:00 s uvedením jména, příjmení, data narození a obce bydliště nebo 
registrovaného klubu, konec prezentace a výdeje startovních čísel vždy 15 min. před startem dané kategorie  
 
Starty : od 17:00 v pořadí podle kategorií. Kadeti a dospělí v 18 00:hod.  
 
Hlavní rozhodčí :          ing. Jindřich Podaný 
Zpracování výsledků : ing. Ondřej Dvořáček 
 
ÚTERÝ  15.4.2014 – Chrudim      XC    
pořadatel: Bike De Luxe        
místo: Slatiňany – Monako    
kontakt: Josef Chrbolka      

e mail.: bike.chrbolka@seznam.cz   mob.: 777293623      

 

ÚTERÝ  29.4.2014 – Hlinsko       XC   
pořadatel: CK MTB Maraton Hlinsko      
místo: Hlinsko – Rataje – lyžařský areál KKL     
kontakt: Petr Svoboda     

e mail: brudr.sport@seznam.cz     mob.: 731029990      

 
ÚTERÝ  13.5.2014 – Třemošnice     XC 
pořadatel: Sport & aktiv ve spolupráci se sportovní komisí města Třemošnice 
místo: sportovní areál Třemošnice 
kontakt: Lukáš Vaněk 

e mail: vanek.lukas@centrum.cz  mob.: 775690570 

 
ÚTERÝ  27.5. 2014 – Chotěboř     XC  
pořadatel: KABA sport        
místo: Chotěboř – areál Geofond  
kontakt: Luboš Němec     

e mail.: konrad76@seznam.cz   mob.: 777550368     

 
ÚTERÝ  10.6.2014 – Hlinsko       XCE (speciál sprinty) - * pravidla v příloze   
pořadatel: CK MTB Maraton Hlinsko       
místo: Hlinsko – Rataje – lyžařský areál KKL     
kontakt: Petr Svoboda     

e mail: brudr.sport@seznam.cz     mob.: 731029990  

 
SOBOTA  21.6.2014 – Trhová Kamenice  XC ( FINÁLE  ) - * časový rozpis níže   
pořadatel: LK Trhová Kamenice     
místo: Trh. Kamenice  - areál sjezdovky  
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kontakt: Roman Kabele  

e mail.: roman.kabele@seznam.cz   mob.: 775604334  

 
Startovné :  předžactvo a mladší –   neplatí 
                         žáci ml. a starší -     20,- Kč 
                         ostatní kategorie –   50,- Kč 
 
Kategorie a tratě : 
Náborové závody: 
mikrožactvo:             6 let a ml.   2008 - do           5 min.               Mini okruh     ( cca 500 m ) 
minižactvo                7 -      8      2007 - 2006        5 min.                   - „ - 
předžactvo               9 -     10      2005 - 2004      10 min.                   - „ - 
 
Krajský pohár (KP ML ):  
mladší žactvo          11 –   12      2003 -  2002     15  min.           Zkrácený okruh  ( cca 2 km ) 
starší žactvo           13  –   14     2001 -  2000      25 min.                  - „ -    
kadeti                      15 -    16     1998 -  1999      40 min.            Zákl. Dlouhý okruh ( minimálně  3 km ) 
 
BIKOVÉ ÚTERKY - POHÁR: 
ženy, juniorky          17 +               1997     a st.       40 min.                  - „ - 
Junioři                    17 -  18           1996  - 1997       60 min. .                - „ - 
muži                       19 – 39           1995  - 1975       60 min.                  - „ - 
masters                  40  - 49           1974  - 1965.      60 min.                  - „ - 
masters  50            50  +               1964  -  a st.       60 min.                  - „ - 
 
Tratě :  cross country, převážně lesní a polní cesty,  
 
Délky a počty okruhů, budou upřesněny pořadatelem v den závodu !!! 
Značení – šipky, fábory, plastová páska . 
 
Hodnocení, bodování : 
V náborových kategoriích obdrží první tři závodníci v každém závodě věcné a upomínkové ceny. 
V kategoriích ml. a st. žáků - obdrží první tři závodníci v každém závodě věcné a upomínkové ceny a 
body do KP ML. 
Kadeti soutěží o body do seriálu BIKOVÉ ÚTERKY 2014 a zároveň do Krajského poháru mládeže 
Pardubického kraje. 
(vyhlášení a ceny po finálovém závodě) 
V kat. žen a juniorek, mužů, juniorů a masters budou přidělovány pouze body, ceny získají závodníci 
až za celkové umístění v seriálu. První tři závodníci v kategoriích seriálu v celkovém hodnocení 
obdrží věcné a upomínkové ceny.  
V kategorii mužů 19 – 39 se v celkovém pořadí vyhlašuje pět nejlepších závodníků seriálu MTB ÚT . 
První tři závodníci ve sprinterské soutěži – věcné a upomínkové ceny. 
Do celkového hodnocení se započítává pět nejlepších výsledků. Vítězem seriálu se stává závodník s 
nejvyšším počtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje větší počet lepších umístění a dále 
poslední závod. 
 
Sprinterská bodovací soutěž OPEN:   
Vložená bodovací soutěž pro kategorie mužů ( OPEN ). Prvních pět závodníků v pořadí po průjezdu 
do druhého kola obdrží 5,4,3,2,1 bod, bez ohledu na mužskou kategorii, do které závodník patří 
(junioři + ) .  
Podmínkou přidělení bodů je řádné dokončení závodu. 
Vítězem se stává závodník s nejvyšším počtem bodů v celém seriálu.  
V případě rovnosti bodů rozhoduje větší počet lepších umístění a dále poslední závod. 
 
Vyhlášení seriálů : ( KP ML MTB XC  2014 a MTB ÚT  2014 ) proběhne po finálovém závodě v Trhové 
Kamenici. 
 
Tombola: Po finálovém závodě, pro účastníky minimálně pěti závodů. 
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Bodové hodnocení – pro vypsané pohárové kategorie, ( MTB ÚTERKY I KRAJSKÝ POHÁR ) bez ohledu na počet závodníků. 
  1.  75 bodů  19. 17 bodů 
  2.  65 bodů  20. 16 bodů 
  3. 60 bodů  21. 15 bodů 

  4. 55 bodů  22. 14 bodů 
  5. 50 bodů  23. 13 bodů 
  6. 45 bodů  24. 12 bodů 
  7. 40 bodů  25. 11 bodů 
  8. 38 bodů  26. 10 bodů 
  9. 36 bodů  27.   9 bodů 
10. 34 bodů  28.   8 bodů 
11. 32 bodů  29.   7 bodů 
12. 30 bodů  30.   6 bodů 
13. 28 bodů  31.   5 bodů 
14. 26 bodů  32.   4 bodů 
15. 24 bodů  33.   3 body 
16. 22 bodů    34.   2 body  

17.  20 bodů   35.   1 bod 
18.             18 bodů 
 

*Pravidla pro sprint XCE: 

SPRINT  - MTB ÚT ( XC ELIMINATOR )  
je vypsán pro kategorie od ml. Žactva až po masters. 
STARTY OD 17 30 !!! v pořadí: ml. Žactvo, st. Žactvo, kadeti, atd..... 
Tratě pro sprint – žactvo  okruh  500 m  
ostatní kat. 1000 m , hravé technické pasáže, pro všechny kategorie. 
Každý závodník bude startovat ve dvou kvalifikačních jízdách. 
Starty v kvalifikacích jsou individuální. ( časovka , interval 15 sec. ) 
( systém :  2x kvalifikace , následně - podle času finále – A ev. B … )  
Na základě lepšího dosaženého času budou závodníci zařazení přímo do finálových jízd.  
Ve finálových jízdách startují již čtyři závodníci. 
Finále „A“ 1. - 4. závodník podle nejlepších časů v kvalifikaci. 
Finále „B“ 5. - 8. závodník podle času v kvalifikaci. 
Pro závody ve sprintu budou sloučeny kategorie na základě rozhodnutí soutěžního výboru. (kategorie s menším počtem závodníků)  
V kategoriích žactva (ml. a st.) budou o postup do finále bojovat chlapci a dívky společně.  
V případě, že v některé kategorii (i po sloučení) nastoupí do kvalifikací méně než osm závodníků, bude vypsáno pouze finále „A“ . 
Pro bodování v seriálu si každý závodník odnese do seriálu body v plné hodnotě, které nabízí bodování jednotlivých kategorií poháru. 
Držení na startu: V rozjížďkách neutrální držič, pro finále může být povolen zástupce závodníka ( trenér ), který ale nesmí závodníka 
rozkývat nebo postrčit pod trestem diskvalifikace!  
 

*Časový rozpis finálového závodu 21.6. :  Prezentace:        od 13 00 hod. 

                                              Starty: mikrožactvo           14 00 hod. 
                                                                          minižactvo            14 15 hod.  
                                                                          předžactvo            14 30 hod. 
                                                                          ml. a st. Žactvo     14 45 hod. 
                                                        kadeti a dospělí    15 30 hod. 
                                                       vyhlášení – nábor  15 35 hod. 
                                                                         vyhlášení - žactvo  16 30 hod. 
                                                                         vyhlášení – ostatní 17 30 hod. 

                                                                         BIKEPÁRTY      18 30 hod.   

Společná ustanovení pro všechny závody 
Podmínky účasti : Dobrý zdravotní stav, horské kolo v dobrém technickém stavu, homologovaná ochranná 
přilba¨po celou dobu závodu i treningu !!!  
Různé : Závody se konají za plného silničního provozu, pokud vede trať po silnici. Všichni se účastní akce na vlastní 
nebezpečí a jsou povinni dodržovat Pravidla silničního provozu a podmínky ochrany přírody při pohybu ve volném 
terénu. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené a účastníci odpovídají za svou zdravotní 
způsobilost pro soutěž. Licence se nevyžadují, avšak závodí se dle Soutěžního řádu pro závody MTB ČSC a účastníci 
jsou povinni se řídit pokyny rozhodčích a funkcionářů závodu. 
 
Soutěžní výbor: ředitel seriálu – Petr Svoboda   
                            hlavní rozhodčí – Jindřich Podaný  
                            ředitel daného závodu, nebo jeho zástupce. 

 
Ředitelé závodů:         Chrudim –          Josef Chrbolka  

      Hlinsko –        Petr Svoboda 
     Třemošnice –        Lukáš Vaněk 
      Chotěboř –          Luboš Němec 
     Trhová Kamenice – Roman Kabele 
 
Za zdravotní službu odpovídají ředitelé jednotlivých závodů  

INFO, výsledky.....:  www.sport-aktiv.cz  
 
Tento rozpis byl schválen STK Svazu cyklistiky Pardubického kraje dne 4.3.2014 -  Ing. Jiří Klicpera   


