
POHÁR DRAHANSKÉ VRCHOVINY  MTB XC 2008

MERIDA–DELIKOMAT–GRENA CUP



1. Pořadatelé
Kořenec 7.6.2008

Velenov-Suchý 21.6.2008

Protivanov 28.6.2008

Okrouhlá 19.7.2008

Žďárná 26.7.2008

Benešov 9.8.2008

Buková 16.8.2008

Valchov 30.8.2008 

Kontaktní osoba: ing. Petr Koudelka, e-mail: starosta.benesov@tiscali.cz

Informační stránka závodu: www.drahany.xf.cz 

2. Hlavní rozhodčí
Erik Řezník, e-mail: erik@okbak.cz 

3. Časový plán a kategorie
8.30 Prezentace – konec vždy 30 minut před startem každé kategorie

ČAS KATEGORIE   

9.30 dívky do 6 let (2002 a více) 

9.45 chlapci do 6 let (2002 a více)

10.00 dívky od 7 do 9 let (1999-2001)

10.15 chlapci  od 7 do 9 let (1999-2001)

Po dojezdu budou vyhlášeny výsledky.

10.45 dívky  10-12 let (1996-1998)

11.15 chlapci  10-12 let (1996-1998)

12.00 dívky  13-15 let (1993-1995)

12.30 chlapci 13-15 let (1993-1995)

Po dojezdu budou vyhlášeny výsledky.

13.30 junioři, juniorky 16-18 let (1990-1992), muži 19-35 let (1973 – 1989), ženy 19 let a více (1989 a  

 méně), veteráni 36-49 let (1972 – 1959), veteráni nad 50 let (1958 a méně)

Po dojezdu budou vyhlášeny výsledky.

4. Startovné
Dětské, juniorské kategorie a pořadatelé startovné neplatí. Pro kategorie muži, ženy a veteráni je vypsáno startovné 100.- Kč a 

zahrnuje základní občerstvení.
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5. Předpis
Závodí se dle Soutěžního řádu pro závody horských kol v ČR vydaného komisí MTB ČSC, který je závazný pro všechny startující 

a rozpisu závodu. Každý závodník startuje na základě vyplněného prohlášení na vlastní nebezpečí a musí být vybaven plnou 

přilbou.

6. Ceny – dětské kategorie
Pro jednotlivé  závody:
Závodníci v dětských kategoriích (do 18-ti let) budou v absolutním pořadí (OPEN) oceněni všichni. Nejlepší tři v kategorii  

obdrží medaili, diplom za umístění  a věcnou cenu, ostatní  obdrží účastnický diplom a drobné ceny od  sponzorů a pořádajících  

obce. 

Navíc budou zvlášť medailemi oceněni první tři závodníci z pořádajících obcí  v kategoriích chlapci, dívky do 6 let, 7-9 let, 10-12 

let, 13-15 let, junioři, juniorky.

V celkovém pořadí:
Celkově bude vyhodnoceno 6 nejlepších  závodníků v dětských kategoriích (do 18 let)  v absolutním pořadí (OPEN) a 6 nejlep-

ších  závodníků z pořádajících obcí v kategoriích chlapci, dívky do 6 let, 7-9 let, 10-12 let, 13-15 let, junioři, juniorky.

Závodníci na prvních třech místech v absolutním pořadí  (OPEN) a závodníci na prvních třech místech z pořádajících obcí  obdrží 

Poháry Drahanské vrchoviny, závodníci, kteří se umístní v obou soutěžích na 4.-6. místě  budou oceněni cenami od sponzorů a 

pořádajících obcí.

7. Ceny – dospělé kategorie
Pro jednotlivé závody:
První tři závodníci budou v absolutním pořadí oceněni medailí, diplomem za umístění a věcnou cenou od sponzorů a pořáda-

jících obcí.

V celkovém pořadí:
Tři nejlepší závodníci v absolutním pořadí obdrží Pohár Drahanské vrchoviny a věcné ceny od sponzorů a pořadatelů, závodníci 

na 4.-6. místě budou oceněni cenami od sponzorů a pořádajících obcí.

8. Celkové hodnocení
Poslední – fi nálový závod je hodnocen bonusem +20 bodů.  Dvě nejhorší umístění mimo nebudou započítávána do celkového 

hodnocení. Při rovnosti bodů rozhoduje jako 1. kriterium větší počet lepších umístění. 

 Tabulka bodování:
 Pořadí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 Body závod 50 44 39 35 32 29 26 23 20 17 15 13 11 9 7 5 4 3 2 1

 Body fi nále 70 64 59 55 52 49 46 43 40 37 35 33 31 29 27 25 24 23 22 21

Poznámka: Tato ustanovení soutěže jsou uvedena na ofi ciální stránce seriálu www.drahany.xf.cz a v Rozpisech jednotlivých 

závodů. Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu nebo doplnění tohoto rozpisu.

Další MTB závody v regionu, nezapočítávané do Merida-Delikomat-Grena cupu 2008:
23. srpna 2008 – Grand Prix MTB XC Březová nad Svitavou

Mediálními partnery závodů jsou ZRCADLO Blanenska a Boskovicka a DENÍK



1. ZÁVOD / KOŘENEC, 7. ČERVNA 2008

2. ZÁVOD / VELENOV-SUCHÝ, 21. ČERVNA 2008

Trať: Po travnatých, polních cestách a pěšinách. Asi jedna třetina hlavního okruhu vede lesním terénem po lesních cestách. 

Start a cíl je za kulturním domem v areálu místního amfi teátru v těsném sousedství fotbalového hřiště.

Vznik názvu obce: Vesnice vznikla po vyklůčením lesa, což bylo spojeno s namáhavým odstraňováním spleti kořenů.

Poloha obce: V mírně zvlněné krajině  Drahanské vrchoviny, v klidové oblasti Řehořkovo Kořenecko.

Počet obyvatel: 330

První zmínka o obci: vznikla pravděpodobně v letech 1242 - 1250

Dominanty obce: Větrný mlýn (z r.1866), muzeum lidového folkloru, golfové hřiště klubu SGCC Kořenec (18 jamek).

Tel., fax : 516 467 225

mobil: 606 481 401

e.mail: starosta@korenec.cz, www.korenec.cz   

Trať: Pastvinami a lesním terénem s náročnou technickou lesní pasáží. Start a cíl v areálu kulturního domu.  

Vznik názvu: Na místech dnešní obce pobýval chudý ptáčník Velen – praotec pánů z Boskovic.

Poloha obce: V západní části  Drahanské vrchoviny, v nadmořské výšce 560 m. n. m.

Počet obyvatel: 215

První zmínka o obci: r. 1378, u panství boskovického je uváděna roku 1547

Dominanty obce: Dřevěný kříž z r. 1842, mramorový kříž z r. 1914 a zvonice.

Tel., fax: 516 454 611

mobil: 724 189 203

e-mail: starosta@velenov.cz, www.velenov.cz

SPOLUPOŘADATELEM ZÁVODU JE OBEC SUCHÝ - OUSUCHY@QUICK.CZ, WWW.OBECSUCHY.CZ.



3. ZÁVOD / PROTIVANOV, 28. ČERVNA 2008

4. ZÁVOD / OKROUHLÁ, 19. ČERVENCE 2008

Trať: Nenáročná trať po polních a lesních cestách se startem a cílem v areálu místního fotbalového hřiště.

Vznik názvu obce: 2 verze: 1. Od jména majitele panství – pana Protivova, 2. v souvislosti s polohou obce, která leží na náhor-

ní plošině kde vanou větry ze všech směrů (proti – van). 2. verze názvu je pravděpodobnější.

Poloha obce: Na náhorní plošině Drahanské vrchoviny, hraniční obec Olomouckého kraje, nadmořská výška 680 m n.m.

Počet obyvatel: 1065

První zmínka o obci: Vznikla mezi r. 1290 – 1310, první písemný doklad je z r.1505.

Dominanty obce: Kostel, park větrných elektráren

Tel., fax: 582 399 135

e-mail: ou-protivanov@quick.cz, www.antee.cz/protivanov

Trať: „U pazderny“ z části lesním terénem, z části po bývalé motokrosové trati,   jejíž součástí jsou náročné sjezdy a výjezdy 

včetně technických úseků.

 
Vznik názvu obce: Podle původního tvaru zástavby v obci (okrouhlé uspořádání domů).

Poloha obce: Na náhorní plošině Drahanské vrchoviny v ochranném pásmu vodní nádrže Bělá ve vzdálenosti 8km od Boskovic.

Počet obyvatel: 545

První zmínka o obci: r. 1447

Dominanty obce: Kříž na návsi, zvonice. 

Tel., fax: 516 467 244

e-mail: okrouhla@okrouhla.cz, www.okrouhla.cz 



5. ZÁVOD / ŽĎÁRNÁ, 26. ČERVENCE 2008

6. ZÁVOD / BENEŠOV, 9. SRPNA 2008

Trať: Lesním terénem po lesních cestách a pěšinách se startem a cílem v přírodním kulturním amfi teatru.

Vznik názvu obce: Termín „žďár“ – otvor v zemi po vypáleném pařezu. 
Poloha obce: V Centrální části Drahanské vrchoviny asi 9km východně od Boskovic.

Počet obyvatel: 707

První zmínka o obci: r. 1418.

Dominanty obce: Zámek a kostel (objekty vystavěny v letech 1757-1759), mlýn (1770).

Tel., fax: 516 468 274

e-mail: zdarna@zdarna.cz, www.zdarna.cz

Trať: „Horka“ náročná  trať se startem a cílem na místním travnatém fotbalovém hřišti, vede převážně lesním terénem  po 

lesních cestách a pěšinách a z části po polních cestách a travnatých pěšinách  v okolí fotbalového hřiště.

Vznik názvu obce: Založen původně jako zemanství s hospodářským dvorem Benešem, pánem  z Boskovic.

Poloha obce: Na náhorní rovině  Drahanské vrchoviny  ve nadmořské výšce 650 m n. m. mezi vrcholy Paprč (721 m n. m.) a 

Skalky (735 m n.m.)

Počet obyvatel: 610

První zmínka o obci: r. 1632.

Dominanty obce: Kostel a litinový kříž před kostelem (1871), Kaple Panny Marie Bolestné v části obce Pavlov (1994), Přírodní 

rezervace Pavlovské mokřady.

Tel., fax: 541 467 324

e-mail: info@benesov-u-boskovic.cz, www.benesov-u-boskovic.cz



7. ZÁVOD / BUKOVÁ, 16. SRPNA 2008

8. ZÁVOD / VALCHOV, 30. SRPNA 2008

Trať: Pastvinami s náročnou pasáží v Bukovském lomu. Start a cíl u  čistírny odpadních vod ve spodní části obce.

Vznik názvu obce: Název je odvozen od bukového dřeva, nebo od lesní trati, která se jmenovala Buková.

Poloha obce: Ve vrcholové, jen mírně zvlněné části Drahanské vrchoviny, v nadmořské výšce 638 m n.m.

Počet obyvatel: 332

První zmínka: První písemné podklady jsou z roku 1505.

Dominanty obce: Kostelík Sv. Cyrila a Metoděje z roku 1935 a zvonička ve středu obce z konce 19. století.

Tel/fax: 582399127

e-mail: obec@bukova.eu, www.bukova.eu

Trať: Náročná členitá trať v travnatém svahu s průjezdy přírodními remízky a hájky se startem a cílem na pastvině, tvořící okraj 

obce ve směru na Prostějov.

Vznik názvu obce: Od slova „valch“ – které na místě obce měli postaveny boskovičtí soukeníci na valchování sukna.

Poloha obce: Na okraji Drahanské vrchoviny, 5km východně od Boskovic

Počet obyvatel: 450

První zmínka o obci: r. 1378

Dominanty obce: Kaple sv. Petra a Pavla, vysvěcena dne 29.června 2003

Tel., fax: 516 452 603

e-mail: obec@valchov.cz, www.valchov.cz


