
BIKOVÉ ÚTERKY 2018 
Seriál veřejných a náborových závodů horských kol 

PRO VŠECHNY KATEGORIE 

Pořadatel:     Sport & aktiv, Fügnerova 858, 539 01 Hlinsko   

Kontakt:         Petr Svoboda mob.: 731029990, e mail: brudr.sport@seznam.cz 
Hlavní rozhodčí:  bude na každý závod delegován STK SCPK      
Zpracování výsledků: Ing. Ondřej Dvořáček  

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

v den závodu* od 15:00, konec prezentace a výdeje startovních čísel vždy nejdéle 30 min. před startem dané 
kategorie  
datum den místo disciplina ředitel závodu Kontakt 
17.dubna Út Trhová Kamenice XC Roman Kábele 775604334 
1. května  Út Polička XC Martin Šafář 602296843 
15. května Út Chotěboř XC Luboš Němec 777550368 

19. května /* So !!! Hlinsko    XC Petr Svoboda 731029990 

      

Starty :  ÚTERÝ 16:30 v pořadí podle kategorií. Kadeti a dospělí v 18 00:hod. (mimo finále!) 
Řazení na STARTU: je výhradně v režii soutěžního výboru, upřednostněni budou předem přihlášení závodníci. 
 

kategorie: věk: ročník: délka závodu: okruh – délka: 

Mikrožactvo   - nábor  6 a ml. 2012 a ml. cca 5 min  300 - 500m 

Minižactvo     - nábor  7 – 8 2011/2010 cca 5 min  500 - 1000m 

Předžactvo    - nábor  9 – 10 2009/2008 cca 10 min 1000 - 1500m 

mladší žactvo 11 – 12 2007/2006 cca 15 min 2000 - 3000m 

starší žactvo 13 – 14 2005/2004 cca 25 min 2000 - 3000m 

Kadeti 15 – 16 2003/2002 cca 40 min 3000 - 4000m 

ženy/juniorky 17 a st. 2001 a st. cca 40 min 3000 - 4000m 

Junioři 17 – 18 2001/2000 cca 60 min 3000 - 4000m 

Muži 19 – 39 1999 – 1979 cca 60 min 3000 - 4000m 

Masters 40 40 – 49 1978 – 1969 cca 60 min 3000 - 4000m 

Masters 50 50 a st. 1968 a st. cca 60 min 3000 - 4000m 

 
Startovné :      nábor  –   neplatí 
                         žáci ml. a starší  -     50,- Kč 
                         ostatní kategorie -   100,- Kč 
Tratě :  převážně lesní a polní cesty, technické pasáže,  
            Délky a počty okruhů, budou upřesněny v den závodu. 
Značení – šipky, fábory, vytyčovací páska. 

 
Hodnocení, bodování seriálu: 
DO CELKOVÉHO HODNOCENÍ SERIÁLU, SE ZAPOČÍTÁVAJÍ VÝSLEDKY ZE VŠECH ČTYŘ ZÁVODŮ !!! 
Náborové kategorie, mladší a starší žáci -  první tři závodníci v každém závodě získají věcné a upomínkové ceny a body do seriálu. 
Kadeti, ženy-juniorky, junioři, muži, masters 40 a 50 - získají za každý závod pouze body. 
První tři závodníci v každé kategorii při vyhlášení celého seriálu obdrží věcné a upomínkové ceny za celkové umístění. 
V případě rovnosti bodů rozhoduje větší počet lepších umístění a dále lepší umístění v posledním ( FINÁLOVÉM ) závodě. 
Leader seriálu napříč kategoriemi mužů, startuje v bílém dresu, který na závěr získává vítěz celkového hodnocení.  

 
Celoseriálová sprinterská soutěž:   
Vložená bodovací soutěž pro kategorie juniorů, mužů, masters 40 a 50. Prvních pět závodníků v pořadí, při 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. 
V celkovém hodnocení budou vyhlášení tři nejlepší sprinteři, vítězem se stává závodník s nejvyšším počtem bodů. 
V případě rovnosti bodů rozhoduje větší počet lepších umístění a dále lepší umístění v posledním závodě. 
Vedoucí závodník startuje v zeleném dresu, který na závěr seriálu získává nejlepší sprinter.  
 

V PŘÍPADĚ NEÚČASTI ZÁVODNÍKA NA VYHLAŠOVACÍM CEREMONIÁLU, PROPADÁ CENA VE PROSPĚCH 
POŘADATELE !!! 
 
 
 
 
 

http://www.sportaktiv.cz/


 
Bodové hodnocení 
seriálu: 

  

umístění: body: umístění: body: umístění: body: umístění: body: 

1. 75 10. 34 19. 17 28. 8 

2. 65 11. 32 20. 16 29. 7 

3. 60 12. 30 21. 15 30. 6 

4. 55 13. 28 22. 14 31. 5 

5. 50 14. 26 23. 13 32. 4 

6. 45 15. 24 24. 12 33. 3 

7. 40 16. 22 25. 11 34. 2 

8. 38 17. 20 26. 10 35. 1 

9. 36 18. 18 27. 9   

Vyhlášení seriálu :   proběhne po finálovém závodě v Hlinsku  19.5.2018 
Losování dárků:  po vyhlášení seriálu pro účastníky minimálně tří závodů včetně finále. 
 

/* Časový rozpis FINÁLOVÉHO závodu :     
prezentace od 13 00 hod. vyhlášení nábor 15 30 hod. 

start mikrožactvo 14 00 hod. start dospělí  a kadeti 16 00 hod. 

start minižactvo 14 15 hod. vyhlášení  žactvo 17 00 hod. 

start předžactvo 14 30 hod. závod teamových štafet 17 30 hod. 

start  ml. a st. žactvo 14 45 hod. vyhlášení  ostatní 18 00 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 tréninku !!!  

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 – bude delegován STK SCPK 
                            zástupce pořadatele – ředitelé jednotlivých závodů   

INFO, výsledky, fotky:    www.sport-aktiv.cz  
 

VLOŽENÁ SOUTĚŽ TEAMŮ: 
 

TEAM:  
Tvoří vždy pět závodníků bez ohledu na kategorii, v které závodníci startují. 
Sestavení TEAMU je zcela neomezené a můžou jej tvořit závodníci napříč celým spektrem kategorií. 

Vzhledem k závodu štafet doporučuji mít v teamu tři závodníky od ml. Žactva po masters ( st. žák, kadet, žena, muž a td.). 

Do soutěže TEAMŮ se mohou přihlásit: 
Všechny registrované kluby, ale i neregistrované pětičlenné mix teamy pod stejným názvem!  

Nutno však vyplnit přihlášku předem na www.sport-aktiv.cz a na každý závod BÚ 2018 se přihlašovat pod stejným názvem TEAMU !!! 

Každý klub může postavit i více TEAMŮ, ale členové nesmějí přecházet mezi týmy !!! 

Bodování:   
Do bodovací soutěže TEAMŮ se budou počítat všechny čtyři závody seriálu + vložený závod tříčlenných štafet po finálovém 
závodě. 
V každém závodě se počítají body třem nejlépe bodujícím závodníkům z pětičlenného TEAMU bez ohledu na kategorii, ve které závodník startuje. 
 ( pro případ neúčasti některého závodníka TEAMU, nebo defektu atd.. ) 
Každá kategorie je bodována podle stejné tabulky. 
(př.: TEAM - No name – ml.žák získá 75 bodů, kadet 65 bodů, master I  40 bodů …. součet pro TEAM = 180 bodů ).  

ŠTAFETA: poslední závod seriálu r.2018, se uskuteční po finálovém závodě XC. 
Trať cca 1 500m, TEAM nasadí tři závodníky z kategorií: žactva, kadetú, juniorů, žen, mužů  
Vyhlášení, ceny: 
Vyhlášení proběhne po finálovém závodě v Hlinsku.  
První tři nejlepší TEAMY obdrží věcné ceny. 
 
 

Tento rozpis byl schválen STK Svazu cyklistiky Pardubického kraje dne …............ 

 

 

http://www.sport-aktiv.cz/

