
ČESKÝ POHÁR XCM 2022 
—— 

Český pohár Cross-country Marathon 2022 

Český svaz cyklistiky vypisuje Český pohár horských kol v disciplíně Cross-country Marathon (XCM) 
na tratích v délce 60-160 km. Pohár se skládá z 6 závodů XCM a jednoho etapového závodu XCS. Pohár se 
uskuteční v termínech od 15. května do 3. září 2022. Pro kategorie juniorů budou závody (1/2XCM) na 
tratích o délce max. 60 km, kategorie žáků absolvuje závod o délce 12 až 35 km. 

Bodování  
Bodování Českého poháru vychází dle pravidel seriálu Prima CUP. Pravidla jsou dostupné na 
www.iprimacup.cz/pravidla/. 

Podmínka účasti v závodech   
ČP XCM se mohou zúčastnit všichni závodníci, kteří se zaváží dodržovat platný Soutěžní řád horských kol 
ČSC, pravidla UCI, tento rozpis ČP XCM a dílčí rozpisy jednotlivých pořadatelů závodů ČP XCM. Zároveň 
všichni závodníci musí vyplnit a zaslat přihlášku k vybraným závodům. 

Účastník závodu svým podpisem souhlasí s podmínkami závodu:  
• závodů se účastní na vlastní nebezpečí a musí být vybaven plnou ochranou cyklistickou přilbou 
• není mu známa žádná překážka v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila při účasti v závodě 
• pořadatel závodu neodpovídá za škody, které závodníkovi vzniknou na zdraví a věcech 

Všem závodníkům doporučujeme, aby se pojistili a aby před závodem absolvovali lékařskou prohlídku. 
Závod může vést i mimo území ČR. Výsledková listina bude zveřejněna průběžně. Protesty lze podávat u 
hlavního rozhodčího závodu v souladu se Soutěžním řádem horských kol ČSC a směrnic UCI.  

Kategorie  
V hlavní kategorii ČP XCM, ve věkové kategorie 19 let a více (kategorie U23, Elite a Masters), startují 
pouze muži a ženy s licencí ČSC nebo zahraniční licencí UCI (Muži Elite/Ženy Elite).  
Závodníci Masters s licencí si můžou zvolit, zda chtějí startovat v kategorii Elite nebo Masters.  
Ve všech ostatních věkových kategoriích mohou startovat závodníci s licencí i bez licence ČSC.  
Kategorie podrobněji dostupné na www.iprimacup.cz/pravidla/. 

Upozornění pro závodníky:  
• Závodník si při svém prvním startu v ČP XCM musí zvolit kategorii, ve které chce startovat a v ní být 

hodnocen. Zvolí si i tým do soutěže týmů. Závodník během sezóny nesmí tým a kategorii měnit.  
• Závodník se musí po celý seriál přihlašovat pod stejným jménem a emailem, který bude brán jako 

identifikace závodníka.  
• V přihlášce závodu, musí závodník s licencí uvést i číslo licence. Závodníci bez licence budou 

automaticky zařazeni do kategorií podle věku. Pořadatel může vypsat další kategorie podle svého 
uvážení, ale tyto kategorie se nesmí překrývat s oficiálními kategoriemi ČP XCM. 

Přihlášky a informace 
Informace o závodech, přihláškách a výsledky závodníci naleznou na internetu www.poharmtb.cz, 
www.ceskysvazcyklitiky.cz a internetových stránkách pořadatelů a časomíry. 

Trať závodu  
Tratě ČP XCM musí splňovat parametry uvedené v Soutěžním řádu horských kol ČSC a směrnici UCI pro 
XCM. Cross - country Marathon (XCM) je jednorázový (jednodenní) terénní závod horských kol formátu 
Cross – country s hromadným startem. Závod se jede na okruhu, který musí splňovat délku v rozsahu 
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minimálně 60 km a maximálně 160 km. Trať musí být označena každých deset kilometrů značkou 
označující zbývající vzdálenost do cíle, která má být závoděna.  
Závod může probíhat na jedno kolo, nebo více kol s maximálním počtem tří kol. V případě jediného kola 
nesmí trať zahrnovat žádnou část, která bude projížděna 2x. Na stejném místě mohou být umístěny pouze 
startovní a cílové čáry. V případě závodů na více kol nejsou povoleny zkratky pro kategorii ženy. Na 
závodech v kalendáři UCI, kategorie ženy a muži musí startovat v samostatných skupinách, rozdělených s 
dostatečným odstupem mezi dvěma starty, aby jeden závod nenarušoval průběh druhého.  

Pro kategorie juniorů bude délka závodu zvolena max. do 60 km na kratší trase, které mají charakter tzv. 
Cross-country Půlmarathon (1/2 XCM) a kategorie žáků absolvuje závod o délce 12 až 35 km.. 

Kalendář 
15. 05. 2022 - STOLOVÉ HORY, MACHOV, www.iprimacup.cz 
21. 05. 2022 - SILESIA BIKE MARATHON, OPAVA - www.silesiaopava.cz  
28. 05. 2022 - ŠKODA AUTO DOLNÍ MORAVA / MČR V MARATONU - www.iprimacup.cz  
25. 06. 2022 - EXTRÉM BIKE MOST - www.klmost.cz 
01.-05. 07. 2022 - MTB TRILOGY, TEPLICE NAD METUJÍ, www.mtbtrilogy.com  
19. 08.  2022 - KARLOVY VARY  - www.iprimacup.cz 
03. 09.  2022 - KROSS HARRACHOV  - www.iprimacup.cz 

Pořadí na startu závodu.  
Závody ČP XCM jsou otevřeny i pro zahraniční závodníky a pravidla přidělení startovních čísel i řazení do 
koridorů na startu hlavní trasy se proto řídí pravidly UCI. Hlavním kritériem je aktuální UCI ranking XCM, 
který je aktualizován každé úterý. Dalším kritériem v pořadí je ranking XCO a následuje absolutní pořadí 
ČP XCM. Pro snadnou identifikaci jezdců se přiřazují startovní čísla vzestupně podle startovní listiny ve 
shodě s těmito pravidly řazení, což usnadní práci pořadatelů na startu a při kontrole přístupu do koridorů. 
On-line registrace se uzavírá v den aktualizace UCI rankingu, vždy v úterý před závodem. Pozdní registrace 
nedává nárok na zařazení do předního startovního koridoru.  Startovní koridory a jejich rozsah určí pořadatel 
ve spolupráci s hlavním rozhodčím.  

Pořadatel má právo zařadit jezdce VIP do předních startovních koridorů na trasách ČP XCM za jezdce 
hlavních kategorií (kategorie Elite muži a ženy na trase XCM). Při prvním závodě sezony ČP XCM  je 
kritériem i pořadí ČP XCM předchozího roku. 

Občerstvení a podpora závodníka 
Občerstvení závodníka a technická podpora je povolena podle pravidel Soutěžního řádu horských kol ČSC a 
směrnic UCI pouze na vyhrazeném místě tzv. Feed/Technical zone (F/T zone), Pořadatel musí na trase 
XCM  označit minimálně 3 F/T zóny. Na celé trase je zákaz pohybu proti směru jízdy závodu. Jezdec musí 
absolvovat celou trať se stejným rámem označeným startovním číslem umístěným na řídítkách. Povolena je 
výměna dílů a celých zapletených kol.  
Při závodě je zakázáno vyhazovat veškeré odpadky. Odpadky je možné vyhodit pouze v označeném prostoru 
F/T zóny či do 50 m před a za ní. Při prokázání o úmyslném odhození odpadku je započítána penalizace 30 
min.  
Zakazuje se občerstvování z jedoucího vozidla a cílený doprovod závodníka na trase závodu na kole, 
elektrokole, motorovými vozidly apod..  
Vjíždění doprovodů motorovými vozidly na jiná místa, než označené F/T zóny je často spojeno s porušením 
dopravních předpisů (zákazy vjezdu, parkování) a předpisů ochrany přírody (CHKO, Národní parky). To 
pak může ohrozit konání příštích ročníků v daných lokalitách a proto takové chování je potřeba přísně 
trestat. Při zjištění takového přestupku týmového doprovodu bude možno diskvalifikovat celý tým. 
  
Mistrovství republiky / MČR XCM  - UCI  CN 
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Mistrovství republiky je součástí Českého poháru. Vítězové získají dres a titul „Mistr České republiky 
XCM 2022“. Závodníci na druhém a třetím místě získají medaile. Titul a medaili získají pouze ti 
závodníci, kteří mají platnou licenci ČSC. Tituly v jednotlivých kategoriích budou uděleny pouze v 
případě účasti alespoň pěti závodníků. 
Závodníci kategorie Muži Hobby nezískají titul, mistrovský dres ani medaili.  
Zahraniční závodníci nezískají titul, dres ani medaile. Obdrží pouze vypsané ceny v souladu s rozpisem 
závodu.  

Ceny  
Při jednotlivých závodech věnuje pořadatel v souladu s rozpisem závodu finanční a věcné ceny, diplomy, 
medaile a poháry. Finanční odměny pro závody zapsané v kalendáři UCI v kategorii Elite muži a ženy se 
řídí pravidly UCI 2022 MTB Financial Obligations platné pro Českou republiku (ve výši 70 % pro 
Federation Group 2) Ostatní závody ČP XCM  jsou finanční odměny dle tohoto rozpisu:  
Elite Muži 1. 8.000 Kč, 2. 5.000 Kč, 3. 3.000 Kč, 4. 2.000 Kč, 5. 1.000 Kč  
Elite Ženy 1. 4.000 Kč, 2. 2.000 Kč, 3. 1.000 Kč  
Celkem bude rozděleno v každém pohárovém závodě 26.000 Kč. 
V ostatních kategoriích obdrží první tři muži a ženy věcné ceny. 

Vyhlášení ČP XCM 2022 
Za celkové umístění v  ČP XCM 2022 obdrží první tři v jednotlivých kategoriích poháry a diplomy a věcné 
ceny, které obdrží 1. 10. 2022 na slavnostním vyhlášení v Mikulově (závěrečný závod seriálu Prima CUP). 

Závěrečná ustanovení  
Pořadatel je oprávněn provádět případné změny a doplňky v ustanovení tohoto rozpisu.  

Kontakt na organizátora ČP MTB XCM 2022: 
Sportuj po Česku z.s., Bratří Čapků 874/1, 500 03 Hradec Králové 
Tel. kontakt: Filip Švestka, 736 237 049.


