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Závod Letňansko-kbelský pahorek 2013 - Mistrovství UAC 
 
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 +420 603 418 856 
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 
Čas startu závodu od 11.00 hod. 
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 5 okruhů v délce 5,1km/okruh, převýšení 

92m/okruh, 100% terén 
Ukončení závodu  Vítěz projede cílem a ostatní dokončí kolo 

 
Kategorie:  
A - muži ročník narození 1994 až 1984 
B - muži ročník narození 1983 až 1974 
C - muži ročník narození 1973 až 1964 
D - muži ročník narození 1963 až 1954 
E - muži ročník narození 1953 a starší 
H - juniorky ročník narození 1998 až 1995 a event. mladší 
J - junioři ročník narození 1998 až 1995 a event. mladší 
Z - ženy ročník narození 1994 a starší 
  
Start Hromadný 
Registrace 
Poznámka pro závodníky v seriálu 
UAC! Je třeba vyplnit do příslušné 
kolonky přihlášky startovní číslo 
UAC, které máte přidělené na 
letošní sezónu! 

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 150 Kč. (závodník obdrží 
startovní číslo se jménem) . 
Po tomto termínu se lze přihlásit pouze na místě 
závodu za poplatek 250 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.  
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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.  
Cyklistická přilba je povinná! 

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  
Příchozí (bez licence UAC) Absolutní pořadí 1.- 3. místo v každé vypsané 

kategorii 
UAC pohár (s licencí UAC) 
Pozor, je třeba vyplnit do příslušné 
kolonky přihlášky startovní číslo 
UAC, které máte přidělené na 
letošní sezónu! 

1.- 3. místo v kategoriích muži (A+B), veteráni 
(C+D+E), ženy (H+Z) a junioři (J) 

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

- Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2013 
- Přihlášením na závod se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat 

pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími 
předpisy k zákonu. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen 
dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na 
pozemních komunikacích. 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 

- Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat 
pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 
311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 
30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů 

- 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 

- Cyklistické přilby jsou povinné - 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 101/2000 Sb. 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. 
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Organizační doplněk:  Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit 
v cíli časoměřičům. Každý závodník je povinen vrátit čip. Reklamace výsledků je nutné podat 
nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na www.uac.cz přímo řediteli závodu buď 
telefonicky, nebo na e-mail. 


