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STRABAG MTB CUP 2021  
Český pohár horských kol 2021  Cross-Country   -  2. závod  BRNO   

      

Pořadatel:                        Sport pro Brno, z.s., Marie Steyskalové 64, 616 00 Brno, IČ22750266 

Ředitel závodu:  Lubomír Vidlák,  +420 605 432 220, e-mail: vidlak@sportprobrno.cz  

Technický ředitel: Lukáš Vlach, +420 602 424 934, lukinvlach@gmail.com  

TERMÍN ZÁVODU: 29. 5. 2021 

Internet:   http://www.sportprobrno.cz/ cpxco  

MÍSTO ZÁVODU: Brno Pisárky, Bike aréna Anthropos , GPS Loc , 49.1915961N, 16.5652489E, 

KANCELÁŘ ZÁVODU: GPS souřadnice Loc: 49.1921572N, 16.5648842E , Pisárecká 7, Brno, Pisárky - 

Vstup pouze pro vedoucí jednotlivých týmů.  

TÝMOVÁ ZÓNA: 49.1894717N, 16.5653025E, sportovní stadion.  

NAVIGACE: Dálnice D1-exit 190 – SVITAVY 

TRAŤ:délka 4.1 km, převýšení 210 m 

Městský okruh postavený s ohledem na moderní trendy XCO tratí tak, aby nabídl velkou 

přehlednost pro diváka a závodníky prověřil jak po technické tak po fyzické stránce. 

Trať má 6 speciálních sekcí, vyznačených v mapě závodu: 

1. Houpačky 

2. Rock garden 

3. Twins, těžký paralelní technický sjezd s přírodními překážkami 

4. Čertík – přírodní sjezd 

5. Extrém 

6. Rock and roll, kamenné pole (balvany) na mírném sjezdu 

 

KATEGORIE, PŘIHLÁŠKY: 

Startovné : 

Junioři (-rky), Kadeti (-tky), 400 Kč  

Elita/U23, Ženy/U23  500 Kč   

Nejpozději  je možno se přihlásit do čtvrtka 27.5. do 12:00 hodin. 

Přihlášení na závod je možné pouze on-line  -    https://poharmtb.sportsoft.cz  

Pozor!  Registrovat se musí nejen závodníci, ale i všichni členové týmů !    

 

Pokud se závodník nepřihlásí prostřednictvím internetu nemůže se do závodu přihlásit na místě! 

mailto:vidlak@sportprobrno.cz
mailto:lukinvlach@gmail.com
http://www.sportprobrno.cz/%20cpxco
https://mapy.cz/zakladni?x=16.5652489&y=49.1916382&z=17&source=coor&id=16.5652489%2C49.1915961&q=49.1915961N%2C%2016.5652489E
https://poharmtb.sportsoft.cz/


 
Startovné musí závodník během přihlašování přes internet uhradit on-line platbou platební kartou, dle 

instrukcí na přihlašovací stránce. Tato platba proběhne automaticky ihned po přihlášení do závodu. Bez 

platby není přihláška do závodu platná a takový závodník bude ze startovní listiny vyřazen 

 

Všichni vedoucí týmů jsou povinni vyzvednout startovní čísla pro tým v kanceláři závodu nejdéle 60 

minut před startem dané kategorie (kadeti a kadetky pouze v pátek).  

Hodinu před startem kategorie jsou prezentace a výdej startovních čísel pro danou kategorii uzavřeny. 

 

Závod českého poháru Brno je v souladu s Licenčním řádem ČSC 2021 vypsán pro tyto kategorie: 

 

ČASOMÍRA:   

Čipy ve startovním čísle, plně digitalizovaná, SportSoft s.r.o., www.sportsoft.cz  

Live timing na www.sportsoft.cz.  

Video streaming závodu na Youtube kanálu Sportsoft https://www.youtube.com/sportsofttiminglive 

ČASOVÝ PLÁN: 

Pátek: 

    8:00 - 19:00                výdej ID pásek pro vstup do týmové zóny v kanceláři  závodu 
 17:00 – 19:00                kancelář závodu   
 17:00 – 19:00                oficiální trénink XCO sobotních kategorií  
 19:30                              schůze manažerů týmů k sobotním závodům- on- line, Youtube kanál Sportsoft 
          https://www.youtube.com/sportsofttiminglive 

Sobota: 
  7:00 – 18:00                  kancelář závodu  

  8:00 – 9:00                    oficiální trénink Kadeti, Kadetky, Junioři  - se start.čísly! 

  9:00                                Závod XCO- Kadeti, Kadetky 
11:00                                Závod XCO- Junioři, UCI C1 
12:30 – 13:30                 oficiální trénink  Elite M+Ž, Juniorky  - se start.čísly! 
13:30                               Závod XCO-  Ženy Elite + U23  UCI C1, Juniorky UCI C1, 
15:30                               Závod-  Muži Elite + U23  UCI C1 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKU PROBĚHNE PO DOJEZDU KAŽDÉHO ZÁVODU!!! 
 

 

 

 

Kadeti           15 – 16 let   (*2006-05)   
Junioři          17 – 18 let   (*2004-03)     
U23         19 – 22 let       (*2002-1999)     
Elita    23 – .. let       (*1998-a st.)     

Kadetky 15 – 16 let   (*2006-05)  ) 
Juniorky        17 – 18 let   (*2004-03)   
U23         19 – 22 let       (*2002-1999)    ) 
Elita   23 – .. let       (*1998 a st.)   

http://www.sportsoft.cz/
http://www.sportsoft.cz/
https://www.youtube.com/sportsofttiminglive
https://www.youtube.com/sportsofttiminglive


 
UCI BODY a CENY:   

UCI body – dle rozpisu UCI pro závody UCI C1  pro kategorie Muži Elite, Ženy Elite, Junioři, Juniorky 

Finanční ceny (v CZK)   

Elita Muži/Elita Ženy C1  

 
 Junioři/Juniorky C1   

 
Závodníkům budou vyplaceny odměny v Kč. Ceny budou vyplaceny pro kategorie Elita/U23 společně. 

Ostatní kategorie hodnotné VĚCNÉ ceny.  

 

PŘEDPIS:    

Závodí se dle pravidel UCI a ČSC, Všeobecných pravidel pro závody horských kol a tohoto rozpisu. 

Každý závodník se závodů účastní na vlastní nebezpečí.  

ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ: 

Fakultní nemocnice Bohunice. Zdravotníci koordinováni SPP Vyškov, Puškinova 63 68201 Vyškov.   

UBYTOVÁNÍ:  
 
Řeší každý tým individuálně a prokazuje se ubytovateli udělenou výjimkou k pořádání akce.  
 

 
POZOR   ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ – COVID-19 ! 
 
Příjezd a akreditace:  

 
Celý areál závodu bude uzavřen pro diváky a veřejnost mimo rezidentů a akreditovaných. Vstup do 
areálu závodu a účast na závodech bude umožněna pouze členům výprav a závodníkům, kteří  
se prokážou  

A) platným negativním testem na onemocnění COVID-19 (48/72 h.  AG/PCR )  
B) vyplněným formulářem selfreportingu  (příloha 1 těchto propozic) 
C) týmovým seznamem pro vydání startovních čísel  (příloha 2 těchto propozic) 

a u vchodu do areálu závodů jim bude změřena teplota. Všichni účastníci závodů budou označeni  
identifikační páskou opravňující ke vstupu a pohybu v areálu. Páska je nepřenosná!  POZOR tato část  
 
Osoba, která nevyplní selfreporting formulář, nebo jí bude naměřena teplota vyšší než 37,5 °C, nebude  
vpuštěna do areálu závodu. 
 
Z důvodů omezené kapacity pro tuto akci bude limitován počet účastníků za jednotlivé týmy:  

Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Částka 11000 9500 7500 5500 4500 3700 2800 2300 2000 1000 

Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Částka 2500 2000 1500 1200 1000 850 750 600 500 400 



 
1 závodník = max 1 člen týmu! 
 
Všichni sportovci a členové realizačního týmu jsou povinni v areálu konání sportovní akce nosit 
prostředky k ochraně dýchacích cest (rouška, respirátor) kat. FFP2. Tato povinnost se nevztahuje na 
sportovce, v průběhu samotného závodu nebo tréninku.  Všichni účastníci jsou povinni dodržovat 
ochranné rozestupy 2m, mimo závodníků během závodu. 
 
Při jakémkoliv porušení organizačních pokynů si organizační výbor vyhrazuje odebrání akreditační 
pásky a tím je daná osoba vyloučena z dalšího průběhu akce.  
Ubytování řeší každý tým individuálně a prokazuje se ubytovateli udělenou výjimkou k pořádání akce.  
Mimo interních nařízení ČSC a UCI jsou všichni účastníci povinni řídit se platnými vládními opatřeními. 
https://covid.gov.cz/. 

Přístup- akreditace, kancelář 
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Mapa závodního okruhu 

 

 



 
 

 

 



 

 


