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Dětský závod Letňansko-kbelský pahorek 2013 
 
Cycling Team Sokol Kbely ve spolupráci s MČ Praha 18 a 19 pořádá 2. ročník závodů 
horských kol, který je zařazen do seriálu Unie amatérských cyklistů (UAC) a je vyhlášen jako 
mistrovství UAC. 
 
Typ závodu MTB závod 
Pořadatel závodu Cycling Team Sokol Kbely 
Ředitel závodu Miroslav Svoboda 
Telefon na ředitele závodu 00420 603 418 856 
E-mail na ředitele závodu miroslav.svoboda@sokolkbely.cz 
Termín konání závodu v neděli 16. 6. 2013 
Místo prezentace v prostoru cíle v Letňanském lesoparku, Toužimská ulice, Praha 9 
Čas zahájení prezentace 9:00 hod 
Čas ukončení prezentace 30 minut před startem kategorie 
Čas startu závodu od 13.00 hod. po kategoriích 
Místo startu závodu Letňanský lesopark, Toužimská ulice, Praha 9,  

50°8'11.291"N, 14°31'27.825"E 
Místo cíle závodu Letňanský lesopark 
Trasa závodu Délka okruhu podle kategorií, asfalt, louka 

 
Kategorie:  
Kluci a holky ročník narození 2009 a mladší 
Kluci a holky – předškoláci ročník narození 2007 až 2008 
Kluci a holky – nejmladší žáci 1 ročník narození 2005 až 2006 
Kluci a holky – nejmladší žáci 2 ročník narození 2003 až 2004 
Kluci a holky – mladší žáci  ročník narození 2001 až 2002 
Kluci a holky – starší žáci  ročník narození 1999 až 2000 
  
Registrace Účastníci se přihlašují na závod prostřednictvím 

online přihlašovacího systému, kde vyplní příslušné 
informace. 
Podle ročníku narození si závodník vyhledá svojí 
kategorii a zařadí se do závodu. 
Online přihlášení a zaplacení startovného do pátku 7. 
6. 2013 je za poplatek 10 Kč. (závodník obdrží 
startovní číslo se jménem) . 
Po tomto termínu se lze přihlásit pouze na místě 
závodu za poplatek 50 Kč. (číslo beze jména) 

Prezentace Je nutné, aby všichni závodníci byli před závodem 
odprezentováni. Prezentace končí 30 minut před 
startem závodu. Každý účastník obdrží startovní 
číslo a čip. Závodník smí závodit pouze v jedné 
kategorii.  

Trasa Kategorie Kluci a holky ročník 2009 a mladší – 
krátký okruh na zpevněném povrchu. 
Ostatní kategorie – okruhy v terénu a s délkou 
přizpůsobenou jednotlivým kategoriím. 
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Start V případě velkého počtu účastníků bude start děvčat 

a chlapců oddělený. V době závodů nesmí být rodiče 
v prostoru startu a cíle. Není dovolená žádná pomoc 
ani v průběhu závodů. 

Předpis Závodí se dle rozpisu tohoto závodu. Závod se jede 
na uzavřené trati. Závodníci jsou povinni dbát 
pokynů pořadatelů. Závod se jede za každého 
počasí. Pořadatel neručí za škody vzniklé 
závodníkům. Všichni závodníci startují na vlastní 
nebezpečí a jsou povinni pohybovat se jen 
po vyznačené trase. Děti startují s písemným 
souhlasem zákonného zástupce a v jeho doprovodu. 
Cyklistická přilba je povinná! 

Doporučení a popis chování v rámci 
závodu 

Pokud budou rodiče pomáhat svým dětem na trase, 
tak to bude posuzováno rozhodčími jako 
neoprávněná pomoc a závodník bude v cíli zařazen 
na poslední místo závodu. V průběhu závodu je pro 
rodiče a ostatní závodníky zákaz pohybu po trasách, 
kde probíhají závody. Rozhodčí má právo odebrat 
závodníkovi, který toto pravidlo poruší startovní 
číslo a diskvalifikovat ho ze závodu! 

Závod je vypsán i pro příchozí Ano – závod je veřejný 
Zdravotní zajištění Pořadatelská služba, zdravotní služba 
Místo vyhlášení výsledků V místě startu a cíle závodu 
Čas vyhlášení výsledků Do 30 minut po dojezdu posledního závodníka do 

cíle závodu  
Vyhlášení výsledků Absolutní pořadí 1.- 3. místo v každé vypsané 

kategorii 
Odkaz na webové stránky závodu www.pahorekmtb.cz 
Odkaz na online registraci http://1url.cz/7o2e 
Odkaz na místo závodu http://www.mapy.cz/s/6WTF 
 
Různé: 
 

- Všichni účastníci musí dodržovat Propozice Dětského závodu Letňansko-kbelský 
pahorek 2013 

- Přihlášením na závod se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat 
pořadatelů. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že 
pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví 
závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené 

- Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené 
- Závodník zprošťuje pořadatele zodpovědnosti za zranění, zcizení a ztráty, které se 

mohou přihodit v průběhu závodu 
- Cyklistická přilba je povinná! 
- Závodník prohlašuje, že je zdravotně způsobilý k účasti v závodu. 
- V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání 

závodu)  
- Veškeré údaje, které zde závodník uvádí podléhají ustanovením zákona číslo 

101/2000Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. 
- U nezletilých závodníků je povinný písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce, 

který bude předán při prezentaci do závodu. 


