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MTB XC „O pohár MADT“ 
Černý les, Karviná 5.7.2009 

 
Pořadatel SK MADT-Sport Klapka 

s podporou Nadace zdravého města Karviná 
Závodiště areál bývalých kasáren, Černý les, Karviná 
Kancelář závodu areál bývalých kasáren, Černý les, Karviná  
Přihlášky v kanceláři závodu od 11,00 hod., s ukončením vždy 15 minut 

před startem kategorie  nebo mailem 
Startovné - mládež do 14 let(ročník 1995 včetně)                   50,- Kč 

- ostatní                                                                   80,- Kč 
- Hlavní kategorie - muži, junioři, masters 
ml.(30-49 let) 

14,30 h. 4x velký okruh 

- kadeti, juniorky, ženy, masters st.(50 a více 
let) 

13,20 h 3x velký okruh 

- kadetky a starší žáci 
   93-94          95-96 

12,30 h 3x střední okruh 

- ml.a st.žákyně a mladší žáci (sport. klub) 
  97-99     95-96        97-99 

12,30 h. 2x střední okruh 

- ml.a st.žákyně a ml. žáci-naděje(nekluboví) 
  97-99     95-96        97-99 

12,10 h. 3x malý okruh 

- závod naděje do 9 let (včetně) 
        00-02 

12,00 h. 1x malý okruh 

Kategorie, 
 
čas startu a  
 
délka 
závodu 

- závod nejmenších (kola 12“ a 16“) 11,50 h. 300m  - asfalt 

Vyhlášení výsledků vždy po dojezdu vypsané kategorie 
Ceny věcné ceny pro první tři závodníky vypsané kategorie, celkový 

vítěz obdrží putovní pohár 
Každý účastník obdrží drobné občerstvení (při odevzdání startovního čísla) 
Technická ustanovení 
pořadatele 

- závodí se podle pravidel ČSC pro závody horských kol a 
tohoto rozpisu, přilba je povinná 

 - všichni účastníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí, 
  pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za škody 
závodníkům vzniklé, nebo jimi způsobené, 

 - všichni účastníci jsou povinni uposlechnout pokynů 
pořadatelů, rozhodčích a policistů,  

 - trénink na trati je povolen pouze v době, kdy se nepojede 
závod žádné kategorie, 

 - doprovod závodníků na trati během závodu je zakázán, 
 - technická pomoc, popř. občerstvení závodníků je možné 

pouze ve vymezeném prostoru (depu), 
  
Ředitel závodu Luboš Klapka, Lesní 1972, Karviná 1, tel. 774 720 964 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo nutných změn pro případ výskytu nepředvídaných okolností! 
 


