Pohár Drahanské vrchoviny MTB 2012

Merida – Delikomat – BrouCzech Cup

Mediálními partnery jsou regionální tisková periodika: Blanenský DENÍK a ZRCADLO

MERIDA–DELIKOMAT–BrouCZECH CUP, POHÁR DRAHANSKÉ VRCHOVINY MTB XC 2012
ROZPIS SOUTĚŽE – SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
1. Organizační výbor
Petr Koudelka - ředitel seriálu, kontakt s partnery a sponzory, gsm: 605 068 098, e-mail:
starosta.benesov@seznam.cz
Erik Řezník - hlavní rozhodčí seriálu, propagace, média, gsm: 736 484 607, e-mail: erik@okbag.cz
Milan Šafář – konzultace k tratím a pořadatelskému zajištění, gsm: 603 258 518, e-mail:
msafar@seznam.cz
Martin Zemánek – webmaster, zpracování výsledků, gsm: 728 737 411, e-mail:
martin.zemanek@seznam.cz, www.PoharDrahanskeVrchoviny.cz
2. Termínová listina / pořadatelé
Datum
Místo
konání
15.04. (neděle)
Bořitov
28.04. (sobota)
Valchov
06.05. (neděle)
Bořitov
19.05. (sobota)
Kořenec
09.06. (sobota)
Žďárná
16.06. (sobota)
Protivanov
23.06. (sobota)
Suchý
24.06. (neděle)
Bořitov
30.06. (sobota)
Velenov
14.07. (sobota)
Okrouhlá
28.07. (sobota)
Valchov
29.07. (neděle)
Valchov
05.08. (neděle)
Benešov
19.08. (neděle)
Buková
01.09. (neděle) - finále Spešov

Typ závodu
XCO (současně 1. závod BrouCzech - Orel MTB Cupu)
MTB časovka do vrchu
XCO (současně 2. závod Brou Czech – Orel MTB Cupu)
XCO
XCO
Sprinty, štafeta (časový rozpis bude uveden v propozicích)
XCO
MTB maratón (současně 3. závod BrouCzech-Orel MTB Cupu)

XCO
XCO
XCO
MTB maratón (není bodován do MDB Cupu)
XCO
MTB kriterium
XCO

3. Časový plán a kategorie
8.30 Prezentace – konec vždy 30 minut před startem každé kategorie
ČAS

KATEGORIE

09.00

Odrážedla chlapci a dívky (společný závod), ročník 2007 a mladší.
Po dojezdu vyhlášení výsledků, závod není bodován do MDB Cupu.
Dívky do 6 let (ročník 2006 a mladší) - jednoduchá, rovinatá trať
Chlapci do 6 let (ročník 2006 a mladší) – jednoduchá rovinatá trať
Dívky 7 až 9 let (ročník 2003 -2005)
Chlapci 7 až 9 let (ročník 2003 -2005)
Mladší žákyně 10 až12 let (ročník 2000 -2002)
Mladší žáci 10 až 12 let (ročník 2000 -2002)
Starší žáci a žákyně 13 až 14 let (ročník 1998 -1999)
Kadeti a kadetky 15 až 16 let (ročník 1996 -1997)
Junioři a juniorky 17 až 18 let (ročník 1994 -1995)
Vyhlášení výsledků
Muži ELITE 19 až 39 let (ročník 1973-1993) /Ženy 19 a více let (ročník 1993 a starší),
Muži HOBBY 19 až 39 let (ročník 1973 – 1993) / Muži MASTERS I 40 až 49 let (ročník
1963 – 1972) / Muži MASTERS II 50 let a více (ročník 1962 a starší)
Vyhlášení výsledků

09.10
09.20
09.30
09.45
10.00
10.20
10.45
11.20
12.15
13.15
14.30

4. Startovné
- Kategorie do 14 let startovné neplatí / kategorie do 18 let - 50.- Kč / kategorie 19 a více let – 100.- Kč.
- Každý závodník obdrží občerstvení- Závodníci na 1. až 3. místě v pořadí závodu obdrží věcnou cenu.
5. Předpis
Závodí se dle ustanovení Soutěžního řádu pro závody horských kol v ČR vydaného komisí MTB ČSC,
celkového rozpisu MDB Cupu 2012 a rozpisu jednotlivých závodů, které jsou závazné pro všechny
startující. Každý závodník startuje na základě vyplněného prohlášení na vlastní nebezpečí a musí být
vybaven cyklistickou přilbou. Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu tohoto rozpisu.
6. Hodnocení
- Pořadí OPEN – bodují všichni závodníci ve všech kategoriích.
- Pořadí OBCE – bodují pouze závodníci z pořadatelských obcí v kategoriích do 16 let bez ohledu na
oddílovou příslušnost.
7. Ceny pro kategorie do 16 let
Za jednotlivý závod:
- v pořadí OPEN závodníci na 1. až 3. místě v pořadí závodu obdrží věcné ceny a diplom.
- v pořadí OBCE každý závodník obdrží upomínkovou cenu, závodníci na 1. až 3. místě v pořadí
závodu obdrží věcné ceny a medaile.
Celkové pořadí:
- v celkovém pořadí OPEN obdrží tři nejlepší v kategorii pohár.
- v celkovém pořadí OBCE obdrží tři nejlepší v kategorii pohár.
8. Ceny pro kategorie 17 let a starší
Za jednotlivý závod:
- v pořadí OPEN závodníci na 1. až 3. místě v pořadí závodu obdrží věcné ceny a diplom.
Celkové pořadí:
- v celkovém pořadí OPEN obdrží tři nejlepší v kategorii pohár.
9. Celkové hodnocení
Za umístění v jednotlivých závodech jsou udělovány závodníkům body dle pořadí. Finálový závod je
hodnocen s bonusem 25 bodů.
Do celkového pořadí je započítáno sedm nejlepších výsledků. Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí:
- 1. počet lepších umístění ze sedmi započítaných závodů,
- 2. umístění ve finálovém závodě.
10. Zvláštní cena: Závodníci, kteří se zúčastní minimálně sedmi (a více) závodů budou po skončení
finálového závodu zařazeni do slosování o rekreační pobyt zdarma na chatě „Slunečnice“ v Jeseníkách.
Tabulka bodování:
Pořadí
Závod
Finále

1.
75
100

2.
65
90

3.
60
85

4.
55
80

5.
50
75

6.
45
70

7.
40
65

8.
38
63

9.
36
61

10.
34
59

11.
32
57

12.
30
55

13.
28
53

14.
26
51

15.
24
49

16.
22
47

Tabulka bodování – pokračování:
Pořadí
Závod
Finále

21.
15
40

22.
14
39

23.
13
38

24.
12
37

25.
11
36

26.
10
35

27.
9
34

28.
8
33

29.
7
32

30.
6
31

31.
5
30

32.
4
29

33.
3
28

34.
2
27

35.
1
26

Další významné MTB a běžecké závody v regionu:
1. května – Běh za sedmizubým hřebenem – běžecké závody v Boskovicích
www.sportujsnami.cz
11. – 13. května Světový pohár MTB XC v Novém Městě na Moravě (SKI areál)
http://www.mtbworldcup.cz
8. září – MTB maratón Blanenský Golem www.http://mtbgolem.webz.cz/

17.
20
45

18.
18
43

19.
17
42

20.
16
41

1. závod – BOŘITOV – 15. dubna 2012 (neděle)
(současně 1. závod BrouCzech Orel MTB cupu)
Trať: CROSS COUNTRY, 40% louka, 60% zpevněná cesta
Vznik názvu obce: Bořitov, dialekticky Buřtov nebo Bořtov.
Poloha obce: Ves severně od Černé Hory, při ústí Lysického potoka do Bejkovky.
Kostel, škola, fara a několik domů spočívajících na vyvýšeném břehu 312 m. n. m.
Počet obyvatel: 1279, www.boritov.cz

2. závod - VALCHOV – 28. dubna 2012 (sobota)
„Valchovský Kameňák“ - MTB časovka do vrchu.
Trať: Výjezd do vrchu po táhlé, přímé, kamenité lesní cestě „Staré Valchovské“.
Start na předměstí Boskovic, cíl na fotbalovém hřišti ve Valchově.
Vznik názvu obce: Od slova „valch“ – které na místě obce měli postaveny
boskovičtí soukeníci na valchování sukna.
Poloha obce: Na okraji Drahanské vrchoviny, 5km východně od Boskovic.
Počet obyvatel: 471, www.valchov.cz

3. závod BOŘITOV - 6. května 2012 (neděle)
(současně 2. závod BrouCzech Orel MTB cupu)
Trať: CROSS COUNTRY, 40% louka, 60% zpevněná cesta. Ostatní info – viz výše 1. závod.

4. závod KOŘENEC - 19. května 2012 (sobota)
Trať: Po travnatých, polních cestách a pěšinách. Asi jedna třetina hlavního okruhu
vede lesním terénem po lesních cestách. Start a cíl je za kulturním domem v areálu
místního amfiteátru v těsném sousedství fotbalového hřiště.
Vznik názvu obce: Vesnice vznikla vyklůčením lesa, což bylo spojeno
s namáhavým odstraňováním spleti kořenů.
Poloha obce: V mírně zvlněné krajině Drahanské vrchoviny, v klidové oblasti Řehořkovo
Kořenecko. V obci má sídlo Sokrates Golf Country Club, který zde provozuje osmnácti jamkové golfové
hřiště.
Počet obyvatel: 362, www.korenec.cz

5. závod ŽĎÁRNÁ - 9. června 2012 (sobota)
Trať: Převážně po polních cestách a pastvinách se startem a cílem u
místní sportovní haly.
Vznik názvu obce: Termín „žďár“ – otvor v zemi po vypáleném pařezu.
Poloha obce: V Centrální části Drahanské vrchoviny asi 9km východně od Boskovic
v nadmořské výšce 670 m.
Počet obyvatel: 765, www.zdarna.eu

6. závod - PROTIVANOV – 16. června 2012 (sobota)
Pojedou se sprinty a štafeta – bude upřesněno rozpisem pro tento závod.
Trať: Nenáročná trať po polních a lesních cestách se startem
a cílem v areálu místního fotbalového hřiště.
Vznik názvu obce: 2 verze: 1. Od jména majitele panství – pana Protivova,
2. v souvislosti s polohou obce, která leží na náhorní plošině kde vanou
větry ze všech směrů (proti – van). 2. verze názvu je pravděpodobnější.
Poloha obce: Na náhorní plošině Drahanské vrchoviny, hraniční obec
Olomouckého kraje, nadmořská výška 680 m n.m.
Počet obyvatel: 1065, www.protivanov.com

7. závod - SUCHÝ – 23. června 2012 (sobota)
Trať: Pastvinami a lesním terénem. Start a cíl v areálu místního penzionu „U Petra“.
Vznik názvu: Z původního názvu Suchý kopec
Poloha obce: Na náhorní plošině Drahanské vrchoviny v nadmořské výšce 661 m.
Počet obyvatel: 380, www.obecsuchy.cz

8. závod BOŘITOV - 24. června 2012 (neděle)
(současně 3. závod BrouCzech Orel MTB cupu – MTB maraton)
Trať: Lesními a polními cestami s výjezdem na Malý Chlum. Ostatní info – viz výše 1. závod.

9. závod – VELENOV – 30. června 2012 (sobota)
Trať: Pastvinami a lesním terénem. Vyznačuje se značným převýšením a dvěma
náročnými technickými pasážemi.
a překrásným panoramatem na Boskovickou brázdu.
Vznik názvu: Na místech dnešní obce pobýval chudý ptáčník Velen - praotec pánů z
Boskovic.
Poloha obce: V západní části Drahanské vrchoviny, v nadmořské výšce 560 m. n. m.
Počet obyvatel: 192, www.velenov.cz

10. závod - OKROUHLÁ – 14. července 2012 (sobota)
Trať: „U pazderny“ z části lesním terénem, z části po bývalé motokrosové trati,
jejíž součástí jsou náročné sjezdy a výjezdy včetně technických úseků.
Vznik názvu obce: Podle původního tvaru zástavby v obci (okrouhlé uspořádání domů).
Poloha obce: Na náhorní plošině Drahanské vrchoviny v ochranném pásmu vodní
nádrže Bělá ve vzdálenosti 8 km od Boskovic.
Počet obyvatel: 555, www.okrouhla.cz

11. závod - VALCHOV – 28. července 2012 (sobota)
Trať: Náročná členitá trať převážně v lesním terénu, jejíž dominantou jsou náročné prudké sjezdy
a výjezdy po muldách bývalého ledkového lomu. Ostatní info – viz výše 2. závod.

VALCHOV – 29. července 2012 (neděle)
„Valchovský Drtič“ – MTB maratón – není započítán do MDB Cupu.
Trať: Členitá trať o délce 25km převážně v lesním terénu, vytyčená mezi obcemi Valchov – Boskovice –
Újezd u Boskovic – Doubravice – Kuničky – Němčice. Ostatní info – viz výše 2. závod.

12. závod - Benešov – 5. srpna 2012 (neděle)
Trať: „Horka“ - náročná trať se startem a cílem na místním travnatém fotbalovém
hřišti, vede převážně lesním terénem po lesních cestách a pěšinách a z části
po polních cestách a travnatých pěšinách. Nejvýše položený okruh seriálu – až 720 m. n.m.
Vznik názvu obce: Založen původně jako zemanství s hospodářským dvorem
Benešem, pánem z Boskovic.
Poloha obce: Na náhorní rovině Drahanské vrchoviny ve nadmořské výšce
650 m n. m. mezi vrcholy Paprč (721 m n. m.) a Skalky (735 m n.m.)
Počet obyvatel: 630, www.benesov-u-boskovic.cz

13. závod BUKOVÁ - 19. srpna 2012 (neděle)
MTB kriterium.
Trať: Převážně loukami a pastvinami.
Vznik názvu obce: Název je odvozen od bukového dřeva, nebo od lesní trati,
která se jmenovala Buková.
Poloha obce: Ve vrcholové, jen mírně zvlněné části Drahanské vrchoviny,
v nadmořské výšce 638 m n.m.
Počet obyvatel: 324, www.bukova.eu

14. závod SPEŠOV – finále - 1. září 2012 (sobota)
Trať: Nová trať po loukách, polních a lesních cestách.
Vznik názvu obce: Pravděpodobně patronymického původu od osobního jména Spěch (dřívější název
byl Spěšov, lidově Spíšov). Nejstarší historická zpráva je z r. 1373.
Poloha obce: V údolí po pravém břehu řeky Svitavy, 4km od Blanska na hranici Moravského krasu.
Počet obyvatel: 621, www.spesov.cz

