
PODHŮRA bike 2015 
 

Datum: Neděle 14. 6. 2015 

Místo:  Chrudim – Podhůra, rozhledna Bára, GPS 49°55'10.179"N,15°46'53.400"E 

Pořadatel :  MTB Chrudim (www.mtbchrudim.cz) a Bike Sport Chrudim 

Ředitel závodu: Ondřej Budinský, Chrudim, mob.: 777 685 678, email.: info@mtbchrudim.cz 

Hlavní rozhodčí : Ing. Jiří Klicpera, Lázně Bohdaneč . 

Zdravotní zabezpečení: Nemocnice Chrudim  

Přihlášky : Na místě v den závodu, nebo online na www.mtbchrudim.cz 

Prezentace : V kanceláři závodu v místě startu u rozhledny Bára od 9.00 hod. 

Starty : Od 10.00 hod. starty nejmladších kategorií, 12.00 hod. start hlavního závodu. 

             Uzavření prezentace je vždy 30 minut před startem dané kategorie! 
Kategorie :  
odrážedla:         4 roky a mladší    ročník narození  2011 a mladší  
mikrožactvo:      6 roků a mladší   ročník narození  2009 a mladší 
minižactvo:        7 - 8 roků             ročník narození 2008 - 2007  
předžactvo:        9 - 10 roků          ročník narození 2006 - 2005  
 
mladší žactvo:   11 - 12 roků         ročník narození 2004 - 2003  
starší žactvo:     13 -  14 roků        ročník narození 2002 - 2001  
kadeti:                15 - 16 roků         ročník narození 1999 - 2000  
ženy, juniorky:    17 roků a starší   ročník narození 1998 a starší  
junioři:                17 - 18 roků         ročník narození 1998 – 1997 
muži:                  19 - 39 roků         ročník narození 1996 - 1976 
masters 40:        40 - 49 roků         ročník narození 1975 - 1966  
masters 50:        50 roků a starší   ročník narození 1965 a starší 

Startovné:  

odrážedla, mikrožactvo, minižactvo, předžactvo – zdarma 

mladší žactvo, starší žactvo - 50,- Kč 

ostatní kategorie - 100,- Kč  

Trať : Lesní okruh o délce 3.300 m, technické pasáže, náročné výjezdy. 

Značení : Vyznačovací páska, šipky. 

Počty okruhů : Budou upřesněny pořadatelem v den závodu na základě soutěžního řádu 
ČSC MTB, kategorie mohou být spojeny. Příchozí budou zařazeni podle věku do patřičných 
kategorií.  

Podmínka účasti: Řádně přihlášeni závodníci, horské kolo v dobrém technickém stavu! 
Nepoškozená homologovaná ochranná přilba! Zdravotní způsobilost.  

Hodnocení : V každé kategorii budou vyhlášeni první tři závodníci.  

Ceny : První tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom, medaili a věcnou cenu.  

Různé: Závodí se dle Pravidel cyklistiky ČSC a znění tohoto rozpisu. Všichni se účastní 
akce na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé, ani jimi 
způsobené třetím osobám! 

Ondřej Budinský, ředitel závodu 

 

Tento rozpis byl schválen STK SCPK dne 30.3.2015 – Ing. Jiří Klicpera CSc.  


